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مقدمة

تقديم هو منه والهدف الجزيئي. املستوى عىل األحياء لعلم موجًزا عرًضا الكتاب هذا يقدم
ظهور عىل ترتَّبت التي املصريية بالنتائج االستمتاع من القارئ يمكِّنان ورشح معلوماٍت

وتقييمها. نسبيٍّا الجديد الجزيئي األحياء علم
عن للبحث الدافعة القوة أعطانا الذي امُلْلِهم داروين تشارلز عمل من رحلتنا نبدأ
أرسة ملوك أحد اكتشاف من مكَّنتنا التي الحديثة التكنولوجيا إىل وصوًال الوراثية، املادة
الشك، تقبل ال دامغة جنائية بأدلٍة وزوَّدتنا للسيارات، موقٍف يف املَلكية بالنتاجينت
مًعا سنستكشف الجديدة. الدوائية للُمستحرضات عالجية أهداٍف تطوير عىل وساعَدتْنا
النووي الحمض أن إثبات إىل كريك وفرانسيس واطسون جيمس من كالٍّ قاد الذي العمل
أليك عمل وسنتناول الحياة. شفرة يحمل ما هو إيه) إن (دي األكسجني املنقوص الريبي
ُسمي الذي املشفر»، غري النووي «الحمض من جديدة جنائية أدواٍت قدَّم الذي جيفريز

وظيفة. بال األمر بداية يف بدا ألنه كذلك
تعزيز ذلك يف بما العاملية، يات التحدِّ ملواجهة الجزيئي األحياء علم أدوات تُطبق
التقنيات أحدث لكم سنُقدم والرفاهية. الصحة وتحسني الغذائية اإلمدادات استدامة
اإلنتاجية العالية التقنيات من بدءًا الحياة، علوم تغيري عىل تعمل التي املتطورة
قصرية، زمنية مدٍة يف الربوتينات، أو الريبي، النووي الحمض بتحليل تسمح التي
بداية أمام الباب يفتح ما وهو الجيني. والتحرير التخليقي األحياء علم إىل وصوًال
الطبيعية البيولوجية النُّظم تصميم إعادة يُتيح مما دقة، األكثر الطب من حقبٍة
البحث وترية وترسيع املفيدة، األغراض من وغريها والزراعية الطبية لألغراض الحالية

واالكتشاف.
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تُثري فهي الناس، عىل عديدة بفوائد تعود املتقدمة التقنيات هذه أن من الرغم وعىل
االستخدام وسوء البيئي، والتلوث اإلنسان، صحة عىل مخاطرها بشأن أيًضا مخاوف
نة املحسَّ والتكنولوجيا والترشيعات الناس، وعامة العلماء بني الحوار يلعب لذا، د. املتعمَّ

املخاوف. هذه مواجهة يف ا ُمهمٍّ دوًرا
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شائعة اختصاراتعلمية

أدينني :A
سيتوسني :C

السايكلني عىل املعتمد الكيناز :CDK
املكمل النووي الحمض :cDNA

ريبونيوكليك الديوكيس حمض :DNA
جوانني :G

وراثيٍّا معدل حي كائن :GMO
الجينومي الرتابط دراسات :GWAS
البرشي النمو عامل مستقبل :HER2

املتماثل الرتكيب إعادة :HR
املناعي الجلوبولني :IgG

املناعية الهيستولوجية الكيمياء :IHC
املنترش الطويل النووي العنرص :LINE

امليكروي الريبي النووي الحمض :miRNA

املرسال الريبي النووي الحمض :mRNA

للميتوكوندريا النووي الحمض :mtDNA



الجزيئي األحياء علم

املتماثل غري النهايات دمج :NHEJ
املتسلسل البوليمراز تفاعل :PCR

الكهربي التساوي نقطة :PI
الرتجمة بعد ما تعديالت :PTM

الكمي املتسلسل البوليمراز تفاعل :qPCR
العكيس النسخ ذي الكمي املتسلسل البوليمراز تفاعل :qRT-PCR

الريبي النووي الحمض :RNA
املنترش القصري النووي العنرص :SINE

القصري املتداخل الريبي النووي الحمض :siRNA
املفردة النوكليوتيدات أشكال تعدد :SNP

القصرية املرتادفة التكرارات :STR
ثايمني :T

النسخ عامل :TF
التيلومري طول :TL

يوراسيل :U
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األول الفصل

األوىل املراحل

وكيفية وعالقاتها، الحياة جزيئات قصة هو الجزيئية البيولوجيا أو الجزيئي األحياء علم
عىل كبري حدٍّ إىل الجزيئي األحياء لعلم املبكِّر التاريخ ارتكز التفاعالت. هذه يف التحكم
الوراثية. املادة هوية عىل يشءٍ كل وقبل الحياة، تنظم التي الجزيئات طبيعة عن البحث
رحلة لبداية اإللهام مصدر بمثابة كانا ما الخصوصهما وجه عىل رئيستان فكرتان وثمة
الحياة. استمرارية تُوفر التي وراثيٍّا، لالنتقال القابلة للعوامل الجزيئية الطبيعة يف البحث
التاسع القرن منتصف واالسيف راسل وألفريد داروين تشارلز من كلٌّ قدَّم البداية، يف
أمثلًة داروين وقدَّم الطبيعي. االنتقاء طريق عن التطوُّر لنظرية الداعمة ُحَججهما عرش
«إتش السفينة متن عىل العالم حول يُبحر وهو أجراها التي تجاربه من استمدَّها كثرية
اكتشَفها التي العصافري من نوٌع عرش الثالثة األمثلة هذه أبرز أحد ولعلَّ بيجل». إس إم
هذه إىل العصافري من واحد نوٍع وصول بعد جاالباجوس. ُجزر عىل إال تُوَجد وال داروين،
عرش ثالثة إىل النوع هذا تطور عام، مليون ونصف مليوننَي من يقرب ما قبل املنعزلة الجزر
وعدَّلت جزيرٍة كل عىل الغذاء مصادر اختلفت فقد الطبيعي. االنتقاء طريق عن جديًدا نوًعا
الحرشات، اللتقاط وُمدببة حادَّة إما فصارت لذلك، وفًقا وشكلها مناقريها حجم العصافري
بعض عن بعضها بعيدًة الجزر وكانت الجوز. وثمار البذور اللتقاط وقوية قصرية وإما
طوَّرت الوقت، وبمرور لذا، املختلفة؛ األنواع بني تزاُوج حدوث دون حال ما يكفي، بما
كان املميزة الصفات تواُرث أن داروين أدرك العصافري. من بها خاصة أنواًعا جزيرٍة كل
ب التشعُّ وإلحداث التكيُّفات. هذه مثل عنه ينتُج بحيث الطبيعي، االنتقاء إلعمال رضوريٍّا
نسِلهم. إىل ُمستقرة وراثية سماٍت نقل عىل قاِدِرين اآلباء يكون أن بد ال للعصافري، التطوُّري
الجزيئي األحياء علم يف الزاوية أحجار أحد الالحقة األجيال إىل السمات نقل عىل القدرة وتَعدُّ
كان النسل بأن القائلة املعاِرصة األفكار مع تتعاَرض كانت الوقت ذلك يف ولكنها الحديث،
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الوراثية. الصفات من مزيٍج عىل تنطوي الوراثة وأن فحسب، الوالَدين سمات من َمزيًجا
حينها املزج كان فقد تماًما. تستِحل لم إن ر، التطوُّ عملية ألُعيقت صحيًحا، هذا كان ولو

التخفيف. بفعل الالِحقة األجيال عرب ستختفي كانت، أيٍّا األفضل السمات أن سيَعني
الثانية الرئيسة الفكرة ظهور عن عمله أسفر الذي مندل، جريجور والعاِلم الراهب قام
فقد داروين. حريَّ الذي الوراثة آلية لُغز بحلِّ الجزيئي، األحياء علم ظهور إىل أدَّت التي
يف املوجود — برنو يف توماس سانت دير يف التجريبية حديقته يف عمله أثناء مندل اكتشف
الوراثة. ِعلم ميالد إىل أدَّت التي الوراثية السمات بني االنفصال — حاليٍّا التشيك جمهورية
نبات عىل العمل واختار األجيال، بني الوراثية السمات انتقال كيفية دراسة مندل أراد
النبات حجم ذلك يف بما الخصائص، من العديد انتقال فدرس لدراسته. نموذًجا البازالء
يدوي. أو طبيعي بشكٍل إما اللقاح حبوب نقل خالل من الطول) أو القرص حيث (من
أيًضا، طويلة نباتاٍت تُنتج ُمتتالية أجيال لعدة ُزِرَعت التي الطويلة النباتات كانت ما فدائًما
طويل نبات تهجني أن مندل اكتشف دائًما. نقية سالالت القصرية النباتات كانت وباملثل
الناتجة الساللة كانت بل خصائصهما، من مزيًجا يُنتج لم نقي قصري آخر مع الساللة نقي
ية. املتنحِّ القصرية الصفة عىل تغِلب سائدة صفة الطول أن بد فال ولذلك، طويلة. كلها
من مزيٌج عنه نتج مًعا الطويلة النباتات من الجديدتنَي الساللتنَي هاتنَي تهجني أن غري
يف يان ُمتنحِّ عامالن اجتمع عندما إال الِقَرص صفة تظهر لم والطويلة. القصرية النباتات
رمز إذ املستقرة، العوامل افرتاض خالل من تلك مالحظاته مندل أوضح وقد الواحد. الفرد
العوامل هذه وتُورَّث الشكل. يف t عىل السائدة الصفة هي T حيث ،t ب وللِقَرص ،T ب للطول
النووي، الحمض عن يشء أي يعرف مندل يكن لم .(1-1 شكل (انظر األجيال عرب وتنتقل
يلعب حتًما العنرص هذا وأن «عنًرصا»، أسماه وراثي عامٍل وجود عمله من استنتج ولكنه
١٩٠٩ عام يف «جني» كلمة استخدام مرة ألول يوهانسن فيلهلم صاغ وقد الوراثة. يف دوًرا
عن املسئولة الوراثية العوامل تُعَرف الحني، ذلك ومنذ الوراثية. الوحدات هذه لوصف

الظاهري. بالنمط للصفة الخارجي الشكل يعرف بينما الجيني، بالنمط بعينها صفٍة
تمتزج ال الوراثية املادة أن بإثباته داروين واجهت التي للمعضلة حل إىل مندل توصل
هذا أكد فقد عظيمة. أهميٍة ذا اكتشاًفا االكتشاف هذا وكان الالِحقة. لألجيال انتقالها عند
لو حتى الفرد يف موجودة تكون ما دائًما بعينها بصفٍة الخاصة املعلومات أن االكتشاف
بدَّ ال كان مندل؟ عنارص أو عوامل طبيعة كانت ماذا ولكن بعينه. جيٍل يف ماديٍّا تظهر لم
تيودور من كلٌّ أعاد عندما السؤال، لهذا إجابة إىل ل للتوصُّ ١٩٠٢ عام حتى االنتظار من
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TT tt

T T

Tt Tt

TT Tt Tt tt

T t

t t

t

Tt Tt

T

طويل

طويل

طويل طويل طويل

طويل طويل طويل

قص�

قص�

الجيل األول

الجيل الثاني

الجيل الثالث

النمط الظاهري للوالدين

النمط الجيني للوالدين

النمط الظاهري لألبناء

جينات

جينات

النمط الجيني لألبناء

النمط الظاهري لألبناء

النمط الجيني لألبناء

البازالء نبات مع (TT) الطويلة البازالء لنبات تهجني أول للوراثة. مندل نمط :1-1 شكل
عن نتج بينما .(Tt) طويلة جميعها كانت البازالء نباتات من ثاٍن جيل عنه نتج (tt) القصرية

.(tt) قصرية وبازالء (TT, Tt) طويلة بازالء هذه، (Tt) البازالء باستخدام الثاني التهجني

دراسة عىل عمله أثناء ففي مندل. عمل اكتشاف ِحدة، عىل كلٌّ ساتون، ووالرت بوفريي
أدوات باعتبارها الكروموسومات بوفريي األملاني األحياء عالم عرَّف البحر، قنافذ تطور
من أول أن من الرغم وعىل مندل. «عوامل» سلوك سلوكها يف تُماِثل التي الوراثية النقل
والذي — ١٨٨٨ عام يف فالداير هاينريش كان مرٍة ألول «كروموسوم» مصطلح صاغ
بسهولٍة الصبغات يمتص ألنه نظًرا امللون»؛ «الجسم تعني التي اليونانية الكلمة من اشتُقَّ
أن اكتشف فقد الكروموسومات. أهمية أدرك من أول بوفريي كان فقد — بشدة ويتلطَّخ
الخاليا تحتوي بينما الكروموسومات، هذه من مجموعتنَي عىل تحتوي الجسدية الخاليا
عىل األنثوية والبويضة الذََّكري املنوي الحيوان نواة احتوت واحدة. مجموعٍة عىل الجنسية
عدد نصف عىل يحتوي منهما كالٍّ أن وبما وراثيٍّا. لالنتقال القابلة املادة من متكافئة كمياٍت
املادة هذه عىل تحتوي التي هي الكروموسومات أن استنتج فقد الجسدية، الكروموسومات
مجموعة وجود لرضورة نظًرا متشابهة؛ تكن لم الكروموسومات أن إىل وأشار الوراثية.

التكاثر. عملية حدوث أجل من منها كاملة
أن واضًحا صار تقريبًا، الكروموسومات بوفريي فيه اكتشف الذي الوقت غضون يف
البرش. فيها بما الحية، الكائنات جميع عىل بل البازالء، عىل فقط تنطبق ال مندل قوانني
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البرشية. الجينات عىل دليٍل أول وراثية بأمراٍض املصابة العائالت نسب أشجار وقدََّمت
الدوشيني، العضيل والحثل (املهق)، والَربَص مرضهنتنجتون، مثل أمراًضا األمثلة وتشمل

الحرص. ال املثال سبيل عىل والهيموفيليا، األلوان، وعمى

النووي الحمض اكتشاف

تُعزز وراثية مادٍة وجود حتمية أدركا قد ومندل داروين من كالٍّ أن للنظر الالفت من
عام يف تحديًدا قصري، وقٍت بعد ولكن طبيعتها. يجهالن كانا ولكنهما مالحظاتهما،
ريبونيوكليك) الديوكيس (حمض النووي الحمض ميرش فريدريش يوهان اكتشف ،١٨٩٦
الحياة جزيئات أنها له بدا إذ الربوتينات؛ بدراسة ا ُمهتمٍّ ميرش كان الصدفة. بمحض
البيضاء الدم خاليا من الربوتينات يفصل كان الخلية. بوظائف تقوم التي الواضحة
تُقاوم الربوتني، عكس عىل مادة، وجد عندما بالصديد املشبَّعة ادات الضمَّ من أُزيلت التي
أيًضا وكانت — الربوتياز إنزيمات — للربوتني الهاضمة اإلنزيمات بواسطة االنفصال
كان أنه ميرش ظن الواقع، يف ولكن الفوسفات. عنرص من ا جدٍّ عالية نسبٍة عىل تحتوي
واضًحا كان ألنه ونظًرا أهميته. عن فكرة أدنى لَديه يكن ولم الفوسفات تخزين ُجَزيء
القرن أوائل يف النيوكلني. عليه أطلق فقد الخلية، نواة يف عليه وُعِثر بروتينًا، ليس أنه
الريبي النووي الحارضبالحمض الوقت يف يُعرفان «النيوكلني»، من نوَعان ُعِزَل العرشين،
النووي والحمض (DNA أو النووي، بالحمض اختصاًرا (ويعرف األكسجني املنقوص
واضحة. بينهما االختالفات تكن لم البداية يف ولكن ،(RNA ب اختصاًرا (ويعرف الريبي
الخمرية»، «نيوكلني اسم الريبي النووي الحمض عىل أُطِلق إذ ملصدرهما؛ وفًقا يا ُسمِّ وقد

النووي». البنكرياس «حمض اسم النووي الحمض عىل وأُطِلق
محلَّ الوراثية املادة يكون كي مناسبًا مرشًحا يُعترب النيوكلني يكن لم الوقت، ذلك يف
أنها اعتُِرب تعقيًدا، أكثر الربوتينات ولكون عقود. عدة كبري، حدٍّ إىل تجاُهله، وتم البحث،
ميرش، اكتشاف عىل عاًما تسعني من يقرب ما مرور بعد الجينية. الشفرة تحمل التي هي
ال وتوصَّ املادة، هوية َحْسم يف أخريًا ١٩٥٣ عام يف كريك وفرانسيس واطسون جيمس نجح

املزدوجة. اللولبية ِلبنيتِه اكتشافهما مع النووي الحمض أنها إىل
التي األدلة لسلسلة األساس كان النووي للحمض ميرش اكتشاف أن من الرغم عىل
الجوهرية، ألهميته برينر سيدني وإدراك الخطري، وكريك واطسون اكتشاف إىل أدَّت
عن للكشف تحليله يتمَّ فلم عديدة. لسنواٍت كبري حدٍّ إىل النووي الحمض َش ُهمِّ فقد
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اكتشف ليفني. فيبوس العالم يد عىل سيما وال ،١٩١٩ عام حتى الكيميائية مكوناته
نوكليوتيد كل وأن النوكليوتيدات، تُسمى وحدات من يتكوَّن النووي الحمض أن ليفني
الكربون خمايس منقوص ريبوز وسكر الفوسفات، مجموعة مكونات: ثالثة من يتكون
نوَعني: إىل هذه النيرتوجني قواعد تنقِسم واحدة. نيرتوجني وقاعدة ريبوز)، (ديوكيس
البرييميدينات أما ،(G) والجوانني (A) األدينني هي البيورينات والبرييميدينات. البيورينات
مجموعة خالل من يليه بما نوكليوتيد كل يرتبط .(T) والثايمني (C) السيتوسني فهي
يتكون النوكليوتيدات من سلسلة من النووي الحمض ُجَزيء يتكون ثمَّ ومن فوسفات؛
بإحكاٍم ملفوًفا النووي الحمض جزيءُ ويكون والفوسفات. السكر من الفقري عمودها
كروموسوم أكرب من الحجم يف الكروموسومات وتختلف الكروموسومات. داخل ومغلًفا
٨٫٥ إىل طوله يصل الذي النووي الحمض ذي ١ الكروموسوم باسم واملعروف برشي،
حمضه طول يبلغ الذي ٢١ كروموسوم وهو برشي، كروموسوم أصغر إىل سنتيمرتات

سنتيمرت. ١٫٥ نحو النووي
مثل البعض به أشاد قد ١٩٥٣ عام يف وكريك واطسون اكتشاف أن من الرغم عىل
الجزيئي األساس عن املنهجي البحث فإن الجزيئي، األحياء لعلم البداية باعتباره برينر
ويُنَسب والفصل. للتحليل جديدة تقنيات ظهور مع الثالثينيات، يف يٍّا جدِّ بدأ قد للحياة
لقسم مديًرا آنذاك كان الذي ويفر، وارن إىل الجزيئي» األحياء «علم ملصطلح استخدام أول
كان .١٩٣٨ عام يف مرة ألول املصطلح قدم والذي روكفلر، مؤسسة يف الطبيعية العلوم
الطريق دوا مهَّ لذا البيولوجية؛ الوظائف كيمياء فهم إىل يسعون الحيوية الكيمياء علماء
اضطراٍب إلحداث طرق ُطوِّرت كذلك املعنية. الجزيئات لعزل الفصل تقنيات الكتشاف
أمكن ذلك أثر وعىل وامليتوكوندريا. النُِّوي مثل الُعضيات تحرير بغَرض الخاليا يف خفيٍف
يف الفروق من تستفيد تقنياٍت باستخدام العضيات لهذه الجزيئية املكونات فصل ذلك بعد
وجاء ووظيفتها. تركيبتها تحديد وتم جديدة ُمركبات ُعِزَلت حجمها. أو الجزيئات شحنة
للحياة: الرئيسة الثالثة البوليمرات للدراسة، خضعت التي البيولوجية الجزيئات مقدمة يف
الجينية املعلومات تنتِقل كيف ولكن والربوتني. الريبي، النووي والحمض النووي، الحمض

املايض. القرن ستينيات حتى اإلجابة انتظار من بد ال كان بينها؟ فيما
البحثي العمل خالل من األربعينيات يف اللُّغز حلِّ نحو التالية املهمة الخطوة جاءت
فقد بنيويورك. روكفلر بمعهد مكارثي وماكلني ماكليود وكولني أفريي أوزوالد من لكلٍّ
يف الرضاوة عوامل ينقل أن يمكن الذي هو الربوتني، وليس النووي، الحمض أن بَيَّنوا
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لالنتقال القابل الجزيء باعتباره النووي الحمض اقرتاح إىل دفعهم ما وهذا البكترييا،
إىل بحاجٍة يزال ال العموم وجه عىل العلمي املجتمع كان الوقت ذلك يف أنه غري وراثيٍّا.
تمتاز التي هي فقط الربوتينات أن فكرة عن التخيل يف ُمرتدًدا البعض كان فقد اإلقناع.
تشيس ومارثا هرييش ألفريد أظهر ،١٩٥٢ عام يف الوراثية. الشفرة لحمل الكايف بالتعقيد
تهاجم والتي العاثيات، باسم تُعَرف التي الفريوسات دراسة عىل يعمالن كانا اللذان —
ر ويَُشفَّ البكترييا إىل يدخل الذي الوحيد هو للفريوس النووي الحمض أن — البكترييا
الحمض يف كانت الوراثية الشفرة أن إىل وَخلُصا جديدة. فريوسية ساللة عىل للحصول
للمعلومات الناقل الجزيء هو النووي الحمض العتبار امليل وصار الربوتني. وليس النووي
وجه هي والنواة الخلية، نواة يف يكُمن النهاية، يف النووي، فالحمض ازدياد. يف الجينية

بة. املخصَّ البويضة يف الذكرية املنوية للحيوانات األسايس املساهمة
حمل عىل النووي الحمض قدرة حول القوية الشكوك بعض هناك ظلَّت ولكن
الوظائف يُوفر أن النووي للحمض يمكن كيف يفهم أن ألحٍد يتسنَّ فلم الجينية. املعلومات
إروين قدَّم ،١٩٥٠ عام ويف الربوتينات. لتشفري الكايف والتعقيد التكاثُر، ة لدقَّ الالزمة
عام يف املتحدة الواليات إىل انتقل الذي النمساوي الحيوية الكيمياء عالم — تشارجاف
وجد حاسًما. يكون أن شأنه من دليًال — أملانيا يف النازية السياسات من هربًا ١٩٣٥
كميٍة عىل دائًما يحتوي الحمضالنووي ُجزيء فإن املصدر، عن النظر بغضِّ أنه تشارجاف
تنص للجوانني. دائًما مساوية السيتوسني من كمية وأيًضا للثايمني، مساوية األدينني من
— النووي للحمض األكرب القواعد وهي — (A+G) البيورينات أن عىل تشارجاف قاعدة
عن النظر بغض ،(C+T) البرييميدينات ى تُسمَّ التي األصغر القواعد مع ١:١ بنسبة تُوَجد
والثايمني والجوانني والسيتوسني األدينني من النسبية الكميات أن غري الحي. الكائن نوع
املميزة السمَة بالرضورة سيكون الذي األمر وهو املختلفة، األنواع وبني األفراد بني تتباين
واطسون من كلٌّ عليه بَنى الذي األساس تشارجاف قواعد مثَّلت وقد الجينية. للمادة
لم نفَسه تشارجاف أن من بالرغم القاعدة، املزدوج النووي للحمض نموذجهما وكريك

إليها. ل توصَّ التي النتائج أهمية يُدرك يكن

الجزيئي األحياء األسايسلعلم املبدأ إىل النووي الحمض من

جميع تأديته كيفية وإلظهاِر النووي الحمض بنية لَكْشف الوقت ذلك يف ً ُمهيَّأ املشهد أصبح
وفرانسيس واطسون جيمس بدأ ،١٩٥١ عام يف الجينية. املادة من عة املتوقَّ الوظائف
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عىل قوية أدلٌة هناك كانت الوقت، هذا بحلول النووي. الحمض بنية عىل العمل كريك
يتمكن لم ِبنيته، َفْهم بدون ولكن وراثيٍّا، لالنتقال القابلة املادة هو النووي الحمض أن
للوراثة القابلة للمادة يكون أن يجب فعليٍّا. بها يعمل التي الكيفية ِمن التأكُّد من العلماء
بشفرة االحتفاظ عىل والقدرة الخلوي؛ االنقسام يف الصحيح التكرار أولها، خصائص؛ عدة
آخر. إىل جيٍل من ة بدقَّ البيولوجية األوامر تنتقل بحيث واالستقرار، الربوتينات؛ ُصنع
جميع وضع مع املعروفة، الوظائف لهذه تفسريًا النووي الحمض بنية ر تُوفِّ أن يجب لذلك
السينية باألشعة التصوير أظهر وقد االعتبار. يف الوقت ذلك يف املعروفة الكيميائية البيانات
تركيٍب مع ُمتسًقا ،Xحرف شكل عىل حيوٍد نمَط فرانكلني لروزاليند الشهرية ٥١ للصورة

.(2-1 شكل (انظر النووي الحمض لجزيء حلزوني

الرشيط املزدوج النووي للحمض السينية األشعة حيود نمط تظهر ٥١ الصورة :2-1 شكل
اللولبية. طبيعته إىل يُشري والذي
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الجوانني، إىل السيتوسني ونَِسب الثايمني إىل األدينني ِنَسب بني الدائم التساوي كان
نموذجهما بناء يف املعلومات هذه استخدام ولكن البداية، يف لُغًزا تشارجاف، وضعها التي
بعضهما يلتفرشيطان حيث النووي الحمض لبنية وكريك واطسون لتفسري الطريق د مهَّ
داخل القواعد وكريك واطسون نموذج وضع ُمزدوج. لولبي شكٍل لتكوين بعض حول
ويتَِّصل والفوسفاتخارجه؛ السكر مجموعات وضع بينما للحمضالنووي، املزدوج اللولب
أزواٍج يف تقرتن التي القواعد بني ضعيفة هيدروجينية بروابط النووي الحمض رشيطا
أي التسلسل؛ يف ُمتكاِمَلني النووي الحمض جزيء رشيطا يَُعد تشارجاف. لقواعد وفًقا
والرشيطان .G بالقاعدة تقرتن C والقاعدة ،T بالقاعدة تقرتن ما دائًما A القاعدة إن
ُمتعاكَسني. اتجاَهني يف ان يمتدَّ أي التوازي؛ ا ُمتضادَّ النووي للحمض املزدوج اللولب يف
مصطلح إىل «′» العالمة (تشري ′٣ البادئة إىل ′٥ البادئة اتجاه يف الرشيطني أحد فيمتد
إىل البادئة مصطلح يشري .′٥ البادئة إىل ′٣ البادئة اتجاه يف الثاني يمتد بينما «البادئة»)،
وكريك واطسون نرش وقد خمسة. إىل واحد من وامُلرقمة البنتوز، سكر يف الكربون ذرَّات

.(3-1 شكل (انظر ١٩٥٣ عام يف النووي للحمض بنيتهما
أنه واضًحا أصبح النووي، للحمض القواعد املزدوجة اللولبية البنية َفهم بمجرد
أن يجب عليها. وحفاظه الجينية الشفرة حمله خالل من وذلك الوراثية؛ املادة مصدر
الخلية. فيها تنقِسم مرة كل يف الصحيح التكرار عىل قادرًة أيًضا الوراثية املادة تكون
َمتبوًعا رشيَطيْه فصل خالل من نفسه ينسخ فهو لذلك. مثايل النووي الحمض وجزيء
الحمض من متطابَقني جزيئنَي إلنتاج القواعد، اقرتان طريق عن بالضبط منهما كل بنَْسخ

النووي.
الحمض يحملها التي التعليمات بها تُرتَجم التي الكيفية عىل ذلك بعد الجهود تركزت
الربوتينات. منها ن تتكوَّ التي املختلفة العرشين األمينية األحماض مجموعة إىل النووي
األربع القواعد تحملها التي املعلومات أن جاموف جورج املولِد الرويس الفيزيائي اقرتح
ى تُسمَّ النوكليوتيدات من ثالثية كمجموعٍة تُقرأ أن يجب (A, T, C, G) النووي للحمض
واحد، أميني حمض شفرة ويصنع نوكليوتيدات، ثالثة من كودون كل يتألف الكودونات.
الكيميائي الرتكيب تُحدد التي املعلومات هذه تُعَرف ف». «توقُّ أو «بدء» إشارة يصنع أو
نوكليوتيدات ثالثة عىل القائم التشفري ويعني الجينية». «الشفرة ب الحي، للكائن الحيوي
يُوَجد ال ولكن أحرف. ثالثة من منها واحدٍة كل تتكوَّن محتملة مجموعة ٦٤ هناك أن
متكررة؛ بأنها الجينية الشفرة تُوَصف لذا عامليٍّا. عليهم ُمتَّفٍق أمينيٍّا حمًضا عرشين سوى

واحد. كودون من بأكثر األمينية األحماض بعض تشفري يمكن إذ
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ريبوز. الديوكيس سكر من جزيئني أول عىل الخمس
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ميسيلسون وماثيو جيكوب وفرانسوا برينر سيدني من كلٌّ حدَّد الستينيات أوائل يف
واقرتحوا بروتينات. إىل معلوماته النووي الحمض بموجبها ل يُحوِّ التي الجيني التعبري آلية
املنقوصاألكسجني الحمضالنووي بني الريبي، الحمضالنووي من مرسال أو رابط وجود
الريبي النووي الحمض وجود أثبتوا وقد السيتوبالزم. يف الربوتني تخليق وآلية للنواة
حمًضا الفريوس يَصنع البكترييا. أنواع من نوًعا يصيب فريوس دراسة خالل من املرسال
إلنتاج املضيف الكائن لدى الربوتني تخليق بمصانع يرتبط الذي جينومه من ريبيٍّا نوويٍّا
الذي الجزيء هو «الوسيط» الريبي النووي الحمض يكون أن يجب الفريويس. الربوتني

الربوتني. تخليق موقع إىل النووي الحمض من الشفرة يحمل
من فقط: واحد اتجاه يف تتدفق املعلومات أن ١٩٥٨ عام يف كريك فرانسيس اقرتح
األسايس «املبدأ هذا ُسمي وقد الربوتني. إىل ثم الريبي النووي الحمض إىل النووي الحمض
بعد يعمل الذي إيه، إن آر إىل النووي الحمض نسخ كيفية ويصف الجزيئي» األحياء لعلم
املعلومات تدفق يتحرك ثم، ومن بروتينات. إىل ترجَمتُها املراد املعلومات يحمل كرسوٍل ذلك
تنتقل أن أبًدا يمكن وال الربوتينات، إىل ثم الريبي النووي الحمض إىل النووي الحمض من
إىل النووي الحمض نَْسخ يمكن النووي. الحمض إىل الربوتني من أخرى مرًة املعلومات
ولكن (النسخ)، الريبي النووي الحمض إىل أو املتماثل) (النَّْسخ النووي الحمض من املزيد
إىل ترجمتها يمكن ما هي فقط املرسال الريبي النووي الحمض يف املوجودة املعلومات
النووي الحمض ١٩٦١ عام يف برينر سيدني اكتشف عندما .(4-1 شكل (انظر بروتني
ينصُّ الذي كريك، وضعه الذي الجزيئي» األحياء األسايسلعلم «املبدأ صار املرسال، الريبي
ثم املرسال إيه إن اآلر إىل النووي الحمض من فقط واحد اتجاٍه يف املعلومات انتقال عىل
الحمض من املعلومات تدفق يستبعد لم كريك أن غري عليه. ُمتفًقا قطعيٍّا ً مبدأ الربوتني إىل
الحمض إىل الربوتني من تدفقها فقط استبعد ولكنه النووي، الحمض إىل الريبي النووي

النووي.
اكتشاف مع ١٩٥٣ عام يف بعد ظهر قد يكن لم الجزيئي األحياء علم أن من الرغم عىل
األحياء علم اختصاصيِّي زوَّد ماهيته توضيح فإن النووي، الحمض لبنية وكريك واطسون
لتكوين املطلوبة املعلومات فكل األمام. إىل العلم دفعت التي والتقنيات باألدوات الجزيئي
بتنظيم بة املخصَّ البويضة لهذه املكونة الجزيئات وتقوم واحدة. خلية يف موجودة إنساٍن
األحياء علم الفرد. فناء عملية تُنفذ النهاية ويف بالتكاثر، وتسمح الحياة، عىل وتحافظ النمو،
الالفت ومن الحياة. لتنظيم الجزيئات بها تعمل التي الطريقة دراسة علم هو الجزيئي
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وبعد أوًال. الريبي النووي الحمض إىل النووي الحمض يُنَْسخ الجيني: التعبري :4-1 شكل
بروتني. إىل الريبي النووي الحمض يرتجم ذلك

يف تتحكم ألنها وهذا الحياة؛ علوم كلِّ لُب يف تكُمن نفسها واملبادئ الجزيئات أن للنظر
مثل الكبرية؛ بالجزيئات الجزيئية البيولوجيا مجال يُعنى الخاليا. لعمل األساسية اآللية
الرضورية املتداِخلة وعالقاتها والدهون والكربوهيدرات والربوتينات النووية األحماض
الجزيئي، األحياء علم يف رحلتنا من األول الجزء الفصل هذا يف أتَمْمنا وقد نفسها. للحياة
النووي. الحمض لبنية املحوري االكتشاف إىل أدَّت التي والتقنيات األفكار تطور فتناولنا

الجزيئي. األحياء علم مجال يف نوعية لنقلٍة الطريق الرائد االكتشاف هذا د مهَّ
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الثاني الفصل

احلمضالنووي

املهمة األخرى التحول نقطة كانت النووي)، (الحمض النووي الحمض بنية اكتشاف بعد
.٢٠٠٣ عام يف البرشي للجينوم الكامل التسلسل نرش هي الجزيئي األحياء علم يف
واألربعني الستة الكروموسومات تَحويه الذي الكامل النووي الحمض هو والجينوم
الجينوم مرشوع كان البرشي. الجسم خاليا من جسدية خليٍة كل نواة يف املوجودة
وقد دولة، عرشين شمل دويل تعاوٍن مرشوع بمثابة ،١٩٩٠ عام يف أُْطِلَق الذي البرشي،
هو املرشوع من الهدف كان أُجِريَت. التي البيولوجية التجارب أكرب من واحًدا يُصنَّف
(Cو Gو Tو A) والسيتوسني والجوانني والثايمني، األدينني، لقواعد الدقيق الرتتيب تحديد
الجينوم ألبحاث الوطني املركز توىل وقد التسلُسل. طريق عن الكامل للجينوم امُلَكوِّنَة
يف شارك الذي واطسون، جيمس َّسه وترأ املرشوع، تنسيق املتحدة الواليات يف البرشي
ُمنخفضة خريطة هو املتاح كان املرشوع، انطالق قبل النووي. الحمض ِبنية اكتشاف
غري الكروموسومات. هذه عىل ُمعيَّنة جيناٍت َموضع تُحدد البرشية للكروموسومات الدقة
بأكملها التسلسل عملية وكانت تماًما. دقيقة وغري منقوصة كانت املعلومات هذه أن
لة ُمفصَّ خريطٍة وضع من العلماء مكَّنت ولكنها للغاية، وُمكلفة طويًال وقتًا تستغرق
الجينات من العديد حدَّدت فقد البرشية. الكروموسومات عىل الجينات ملوقع ودقيقة
األبحاث. من املزيد إلجراء أساسيٍّا مصدًرا وقدََّمت قبل، من للدراسة تخضع لم التي
البنية وكريك واطسون الكتشاف الخمسني الذكرى مع الكامل التسلسل نرش تزامن
املرشوعات من املزيد أُْطِلَق وجيزة، فرتٍة وبعد كبري. احتفاءٍ وسط النووي للحمض اللولبية
من أُخرى وملناطق الجينات لهذه الفعلية الوظائف لتحديد العالم أنحاء جميع يف البحثية

الجينوم.



الجزيئي األحياء علم

البرشي الجينوم ُمكونات

يقرب ما عىل ويحتوي قاعدة مليارات ثالثة من أكثر من الكامل البرشي الجينوم يتكون
السابقة التقديرات من بكثري أقلُّ هذا الربوتينات. تشفري عن مسئول جني ألف ٢٠ من
من اْكتُِشَف عندما العلمي املجتمع أذهل ما وهو جني، ألف و١٤٠ ٨٠ بني تراوحت التي
كائنات جينومات أن اكتشاف أيًضا للدهشة امُلثري ومن البرشي. الجينوم تسلسل خالل
من أكرب عدٍد عىل تحتوي الوقت، نفس يف تسلسلها عىل الحصول جرى بكثرٍي أبسَط
(تحديًدا الخردل نبات يحتوي املثال، سبيل عىل بالبرش. مقارنة الربوتني تشفري جينات
جينوم عىل النباتية، الوراثة علم لدراسة نموذًجا استُخِدم الذي الفأر)، أُذن رشاد نبات
التي نفسه الربوتني تشفري جينات عدد عىل يحتوي ولكنه قاعدة، مليون ١٢٥ حجمه يبلُغ
عدد مع يتوافق ال الجينوم حجم أن اآلن واضًحا بات وقد اإلنسان. جينوم عليها يحتوي

الحي. الكائن تعقيد مدى تُحدِّد ال الجينات هذه وأن الربوتني، تشفري جينات
من الجينات هذه تتكون نسخ». «وحدات الربوتني تشفري جينات اعتبار يمكن
يفصلها — األمينية األحماض تشفري عن املسئولة وهي — اإلكسونات ى تُسمَّ تسلُسالت
إضافية أخرى تسلُسالت التسلُسالت بهذه يرتبط اإلنرتونات. ى تُسمَّ ُمشفرة غري تسلسالت
تشفري يكون أن يمكن الجني. هذا عن التعبري يف تتحكَّم واملعزِّزات، زات املحفِّ ى تُسمَّ
فقط واحدة مرة سوى تظهر ال بحيث واحدة، نسخٍة عن عبارة ُمعيَّنة لربوتينات الجينات
إضايف تعقيد ثمة متعددة). نَُسخ ذات (جينات مرات عدة تمثيلها يمكن أو الجينوم، يف
مسئوًال العائلة يف جني كل يكون بحيث كعائالت، تُوَجد أن يمكن الجينات أن يف يتمثل
الجينية العائالت تختلف أن يمكن متطابقة. غري ولكن متشابهة بروتينات تشفري عن
كروموسوٍم يف محصورًة تكون أن ويمكن مئات، وعدة مائتني بني ترتاوح إذ الحجم؛ يف
كل من نُسختنَي لوجود ونظًرا املختلفة. الكروموسومات من عدد عىل موزعة أو واحد،
جينًا) ٢٣) وأخرى األم من مأخوذة جينًا) ٢٣) مجموعة خلية، كل نواة يف كروموسوم
زوج ذلك من يُستثنى جني. كل من أليَلني أو نُسختنَي هناك فإن األب، من مأخوذة
فهذا فقط، واحد X كروموسوم لديهم الرجال ألن فنظًرا الذكور. يف XY الكروموسوم

.X الكروموسوم عىل املوجودة الجينات من فقط واحدة نُسخة لديهم أن يعني
الريبي النووي الحمض جزيئات تشفري عن مسئولة البرشي الجينوم مناطق بعض
هذه الريبي النووي الحمض جزيئات من عدد ويُشارك الربوتينات. إنتاج عن العاجزة
يف التحكم يف دوًرا يلعب منها العديد أن اآلن واضًحا بات ولكن الربوتني، تخليق آلية يف
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النووي الحمض

الجينوم من املائة يف ١٫٥ من أقل فإن الربوتينات، أهمية من الرغم وعىل الجيني. التعبري
من املائة يف ٨٠ حوايل أن إىل حديثة تقديرات وتُشري اإلكسون. تسلُسالت من يتكون
من األساس يف الباقي الجزء يتكون بينما تنظيمية، وظائف يف يدخل أو يُنَسخ الجينوم

متكررة. تسلُسالت
تسلُسل عن عبارة وهو التابع، النووي الحمض املتكرر، النووي الحمض أشكال أحد
من الوسطى املنطقة يف يرتكز ما وعادة بالرتادف، املرات من آالف عدة يتكرر قصري
يكون قد ولكن بعد، التسلسالت هذه وظيفة تُكتَشف لم (السنرتومريات). الكروموسومات
الخلية. انقسام عملية أثناء للكروموسومات الصحيح الفصل إتاحَة تَلعبها التي األدوار أحد
تكرارات عن عبارة وهي التيلومري. تسلُسل هو املتكرر النووي الحمض من الثاني النوع
الكروموسومات نهايات يف املوجود TTAGGG النوكليوتيد ُسدايس لتسلسٍل تراُدفية
النووي، الحمض تكرار أثناء الكروموسومات تقصري منع يف دورها ويتمثل الخطية.

الرسطان. ومرض بالشيخوخة التيلومري فقدان ويرتِبط
أنحاء جميع عرب منترشة أو موزعًة املتكررة التسلسالت عىل العثور أيًضا يمكن
بالحمض إليها ويُشار الجينوم عرب التحرك عىل القدرة تمتلك التكرارات فهذه الجينوم.
الطويلة النووية العنارص فهي وفرة، األكثر التسلُسالت أما للنقل. القابل أو القافز النووي
القافزة للعنارص يمكن .(SINEs) املنترشة القصرية النووية والعنارص ،(LINEs) املنترشة
األصل تاركًة جديد، موقع إىل تنتقل نسخٍة صنع يُمكنها أو آخر، إىل موقٍع من القفز
تكرارات مع االندماج خالل من مختلفة مواقع إىل االنتقال عىل قادرة أنها كما وراءها.
يمكن املتداخلة. التسلسالت معها مصطحبة الجينوم، يف آخر موقع يف نفسه التسلسل
الجينية التسلسالت تتعطل أن يمكن إذ األحيان؛ بعض يف ضارًة الحركات هذه تكون أن
الدوشيني العضيل الحثل مرض أسباب من املثال، سبيل عىل باألمراض. اإلصابة ُمسبِّبًة
يؤدي بَدوره فهذا الديسرتوفني. جني داخل (LINE 1) ١ الطويل النووي العنرص ولوج
ضعف إىل ويؤدي كاملة، وظائفه يؤدي الذي العضيل الديسرتوفني بروتني فقدان إىل
القابلة التسلُسالت من العظمى والغالبية املرىض. هؤالء يف لُوِحظ الذي املتقدِّم العضالت
عىل ساهمت، الحركات هذه أن غري «صامتة». وتُعتَرب ل التنقُّ عىل قادرة تُعد لم للنقل
أو جديدة جيناٍت خلق خالل من وتطوره، الجينوم تنظيم يف التطوري، الزمن مدار
تكوين ذلك عىل الجيدة األمثلة ومن جديدة. وظائف ذات بروتينات إنتاج إىل تؤدي لة معدَّ

الجينية. العائالت
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الجزيئي األحياء علم

البرشي الجينوم تنظيم

يمكن ولكن الحي، الكائن نوع حسب خلية كل يف النووي للحمض اإلجمايل الطول يختلف
كل يف النووي الحمض جزيء طول يبلغ املثال، سبيل عىل أمتار. عدة إىل طوله يصل أن
يتناسب أن يمكن بحيث الخطي الجزيء هذا تغليف من بد ال مرتَين. نحو برشية خليٍة
ذلك، ولتحقيق ميكرون). ٦) مرة مليون بنحو ُقطرها يقلُّ التي الخلية نواة حجم مع
النووي الحمض يرتبط األول، املستوى يف مستويات. عدة عىل النووي الحمض يَُغلَّف
(الجسيمات النيوكليوسومات ى تُسمَّ بُنًى لتكوين الهيستونات ى تُسمَّ بربوتينات الخطي
ملفوفة النووي الحمض قواعد من زوًجا ١٤٦ من نيوكليوسوم كل ن يتكوَّ النووية).
رابط واآلخر نيوكليوسوم كل بني ويفصل الهيستون، بروتني من جزيئات ثمانية حول
عىل خرز «حبَّات تُشبه بنيٍة هيئة عىل النيوكليوسومات هذه تظهر قصري. نووي حمض
بعد ينضِغط األلياف، من نوًعا لتُنِتج النيوكليوسومات من السلسلة هذه تُطوى خيط».
الكروموسوم. لتُنِتج الحلقات هذه تلتفُّ ثم الكبرية. الحلقات من مجموعٍة إىل ُمتحوًال ذلك
تُشكِّل التي والربوتني، النووي الحمض من املؤلَّفة التنظيم البالغة البنية هذه عىل ويُطَلق

.(1-2 شكل (انظر الكروماتني النواة، حقيقية الكروموسومات
أقل تكون املناطق فبعض الكروموسومات. عرب ًدا ُموحَّ ليس الكروماتني وتغليف
الحقيقي، الكروماتني عليه يُطَلق الذي السائب، الكروماتني يرتبط غريها. من انضغاًطا
البنية تسمح بينما تُنَْسخ. التي بالجينات أو تتضاعف، التي النووي الحمض بمناطق
الكروموسومات. مناطق إىل بالوصول العمليات هذه يف املشاركة لإلنزيمات انفتاًحا األكثر
املغاير، الكروماتني ى يُسمَّ الذي املضغوط، الكروماتني يرتبط ذلك، من العكس عىل

النسخ. النشطة غري أو تتضاعف ال التي النووي الحمض بمناطق
أيًضا منه صغرية كمية تُوَجد البرش، ففي النواة. داخل النووي الحمض كل يَُغلَّف ال
عبارة هي وامليتوكوندريا للميتوكوندريا. النووي الحمض باسم وتعرف امليتوكوندريا، يف
استخدامه للخاليا يمكن شكٍل إىل الطعام يف املختزنة الطاقة ل تُحوِّ الخاليا داخل بُنًى عن
زوج ١٦٥٠٠ نحو من للميتوكوندريا النووي الحمض ن يتكوَّ عملياتها. لتنفيذ كطاقٍة
الطاقة. إنتاج يف الربوتينية نواتجها تدخل جينًا ٣٧ تشفري عن مسئول وهو قاعدي،
إىل األم من ينتقل ألنه نظًرا النََّسب؛ تتبُّع يف للميتوكوندريا النووي الحمض يُستخَدم
نفسه. للميتوكوندريا النووي الحمض األم ساللة نفس من األقارب يتشارك إذ األبناء؛
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النووي الحمض

كروموسوم

ألياف
الكرومات"

«حبَّات خرز
عىل خيط»

لولب مزدوج

هيستونات

للكروماتني. املضغوطة البنية لتشكيل الهيستون بروتينات مع النووي الحمض يَُغلَّف :1-2 شكل

الطب علم يف الوراثية البصمة لتحديد كأداٍة للميتوكوندريا النووي الحمض يُستخَدم كذلك
الرشعي.

النووي الحمض تناُسخ

أمر وهذا نفسه. من دقيقة نسخٍة صنع عىل ُقدرته النووي الحمض خواص أهم من
االستخدام؛ كثرة من لألنسجة الطبيعي التآُكل عملية أثناء تموت الخاليا ألن رضوري؛

27



الجزيئي األحياء علم

تقوم التي الخلوي، االنقسام دورة خالل من الخاليا د تتجدَّ تجديد. إىل تحتاج ثم ومن
إىل ذلك بعد تنفصالن متطابقتنَي نسختنَي لتُنتج النووي حمضها بنسخ الخلية خاللها

بنويَّتنَي. خليتنَي
النووي للحمض املزدوج اللولب أوًال يتحلَّل التضاعف، أو التناُسخ عملية أثناء
عملية تجري املتزاوجة. غري القواعد فتنكِشف الرشيطان وينفصل النيوكليوسومات، من
بعد التناُسخ. منشأ ى تُسمَّ مواقع يف وتحُدث الهيليكاز ى يُسمَّ بروتني بواسطة هذه الحل
التفاُعل هذا ذ يُنفَّ الجديد. النووي الحمض لتخليق كقالٍب مكشوف رشيٍط كل يعمل ذلك،
لبدء (البوليمراز). النووي الحمض بلمرة بإنزيمات ى تُسمَّ اإلنزيمات من مجموعٍة بواسطة
الريبي النووي الحمض من قصرية بادئة النووي الحمض بوليمراز يتطلَّب التخليق، عملية
البادئة هذه نهاية إىل الحرة النوكليوتيدات تُضاف نوكليوتيدات. عرشة نحو من تتكوَّن
يمكن التكمييل. القاعدي التزاُوج طريق عن كقالب، يعمل الذي املكشوف، للرشيط املناِظرة
′٥ البادئة من فقط، واحد اتجاٍه يف النوكليوتيد سلسلة يمدَّ أن النووي الحمض لبوليمراز
قليًال. مختلف نحٍو عىل التوازي ا امُلتضادَّ النووي الحمض رشيطا يُصنَّع وهكذا ،′٣ إىل
النووي الحمض من متصلة قطعٍة هيئة عىل املتقدِّم، الرشيط وهو األول، الرشيط يَُخلَّق
وهو الثاني، الرشيط يَستخِدم بينما الريبي. النووي الحمض من واحدة بادئة باستخدام
قصرية ِقَطع هيئة عىل ويَُخلَّق الريبي النووي الحمض من بادئاٍت عدَة املتأخر، الرشيط
شكل (انظر أوكازاكي ريجي الياباني العالم ُمكتِشفها، إىل ِنسبًة أوكازاكي بقطع ى تُسمَّ
الفجوات وتمتلئ الريبي، النووي الحمض بادئات تُزال التناُسخ، اكتمال بمجرد .(2-2
الحمض ليجاز إنزيم بواسطة مًعا صغرية قطع أي وتلتِحم النووي، الحمض ببوليمراز
مرة ويلتفُّ النووي الحمض يُْضَغط ذلك، بعد النووي). الحمض ربط (إنزيم النووي

النووي. للحمض املزدوجة اللولبية البنيَة ُمشكًِّال أخرى
واحد رشيٍط عىل النووي الحمض من جزيءٍ كل يحتوي التناُسخ، عملية نهاية يف
بالتناُسخ العملية هذه وتعرف التخليق. حديث وآخر كقالٍب يعمل النووي الحمض من
يف الرشيط املزدوج األصيل النووي الحمض جزيء نصف يُْحَفظ إذ املحافظ؛ شبه
خِليَّتنَي، إىل الخاليا انقسام عند العملية نهاية ويف البنويني. الجزيئني من جزيءٍ كل
الخلية يف املوجود النووي الحمض من األصل طبق نسخٍة عىل جديدة خليٍة كل تحصل

األصلية.
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بوليمراز الحمض النووي

الرشيط ا'تقدم

الرشيط ا'تأخر

الهيليكاز

بادئة
اللولب ا'زدوج للحمض النووي

٥'
٣'

٣'

٥'

هو األول الرشيط يكون بحيث البوليمراز، إنزيم بواسطة النووي الحمض يَُخلَّق :2-2 شكل
متصل). (غري ر املتأخِّ هو والثاني (متصًال)، املتقدم الرشيط

التصحيح وآليات الطفرات

إىل آالف ١٠ كل يحدث خطأ بهامش للغاية دقيقة عملية النووي الحمض تناسخ يَُعدُّ
إنزيمات قيام إىل املنخفض الهامش هذا ويرجع البرشي. النووي الحمض يف قاعدة مليون
عملية أثناء صحيح غري نوكليوتيد أدخل فإذا التصحيح. بوظيفة النووي الحمض بلمرة
بعد الصحيحة. غري القاعدة ويزيل الخطأ البوليمراز يكتشف النووي، الحمض تخليق
إصالح ويتم التناُسخ. عملية وتستمر الصحيحة القاعدة إدخال البوليمراز يعيد اإلزالة،

التطابق. عدم تُْصِلح بديلة آلية بواسطة التصحيح عملية أثناء ح تُصحَّ لم أخطاءٍ أي
فتُصبح األخطاء. تصحيح يف واإلصالح التصحيح آليات تفشل الحاالت، بعض يف
أنها عىل عليها يُتعرَّف تعود ال إذ التالية؛ الخلوي االنقسام دورة بعد دائمًة الطفرات هذه
منها عديدة، أنواع للطفرات النووي. الحمض فيها يُنَْسخ مرٍة كل يف تُنَرش ثم ومن أخطاء؛
الحذف، أو اإلدراج وطفرات بآخر، واحد نوكليوتيد فيها يُستبَدل والتي النقطية، الطفرات
الطفرات تكون األحيان، بعض ويف أكثر. أو واحد نوكليوتيد يحذف أو يُضاف وفيها
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ُمسبِّبًة تكون أن يمكن الطفرات أن غري الظاهري. النمط يف تغيري يحُدث ال حيث صامتة؛
ُمسببة ولكنها جديدًة وظائف اكتسب أو الطبيعية، وظيفته الربوتني َفَقَد ما إذا للمرض،
يقوم التي الخلوية العمليات تتعطَّل الحالتنَي، كلتا ويف ضارة). وظائف (أي لألمراض

بوظائفه. الربوتني فيها
لربوتني الجيني التشفري يف تحدث نقطيٍة طفرٍة عن امِلنَجيل الدم َفْقر مرض ينجم
خاليا يف املوجود لألكسجني الحامل الجزيء وهو للهيموجلوبني، ن امُلكوِّ جلوبني بيتا
بحمض للماء، الكاره األميني الفالني حمض استبدال إىل الطفرة تؤدي الحمراء. الدم
جلوبني. البيتا من السادس املوضع يف للماء، املحبة األحماضاألمينية من وهو الجلوتاميك،
إىل يؤدي مما الهيموجلوبني، ع تجمُّ إىل يؤدي ُمغاير تركيب ذو بروتني ذلك عن وينتُج
امِلنَْجلية الحمراء الدم خاليا تتدفَّق ال ِمنَْجل. شكل ُمتَِّخذًة الحمراء الدم خليِة تشويه
تَلف إىل يؤدي ما وهو الدموية، األوعية تسدَّ أن ويمكن الدم، مجرى عرب بسهولٍة الشكل

األعضاء. أو األنسجة
الدم فقر مثال يف لُوِحظ كما ميزًة، الحي الكائَن الطفرات بعض تمنَح أن يمكن
َرين ُمتحوِّ أليَلني من بدًال واحدة ُمتحولة ِمنجلية خلية أليل لديهم الذين فاألفراد امِلنَجيل.
ويكون نفسها. بالحدة املرض أعراض عليهم تظهر أن دون للمرض حاِملني يكونون
الخاليا أليالت فإن ثم ومن املالريا؛ لتأثريات ُمقاِومني للمرض الحاملون األفراد هؤالء
ُمعدَّل فيها يرتفع التي املناطق يف يعيشون الذين األفراد لدى شيوًعا أكثر تكون املنجلية

العالم. من باملالريا اإلصابة

األشكال تعدُّد

البالغة املتبقية النسبة أما املائة، يف ٩٩٫٥ البرشبنسبة بني الحمضالنووي تسلُسل يتطابق
الطرق إحدى هي والطفرات األفراد. بني نراه الذي ع التنوُّ تُوفر التي فهي املائة يف ٠٫٥
تُسمى النووي الحمض من بديلة أشكاًال يخلق مما الجيني، التبايُن هذا بها ينشأ التي
يف املفردة». النوكليوتيدات أشكال «تعدُّد شيوًعا التعدُّد هذا أنواع وأكثر األشكال. تعدُّد
أنه عىل التبايُن يُصنَّف ولكي واحد. بنوكليوتيد األفراد جينومات تختلف املواقع، هذه مثل
السكَّان. من املائة يف واحٍد من أكثر يف يحُدث أن بد ال املفردة، النوكليوتيدات أشكال تعدُّد
مجموعة يف ١٩٧٨ عام يف مرٍة ألول املفردة النوكليوتيدات أشكال تعدُّد عىل ُعِثَر وقد
يمكن أخرى. ماليني ١٠ من يقرب ما تحديد تم الحني، ذلك ومنذ جلوبني البيتا جينات
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املشفرة، غري أو املشفرة النووي الحمض مناطق يف تنشأ أن املفردة النوكليوتيدات ألشكال
املفردة النوكليوتيدات أشكال تعدُّد أن غري النمو. أو الصحة عىل تأثري له ليس ومعظمها
الجينوم مناطق لتحديد كواسمات استخدامها يمكن ُمعينة، باضطراباٍت يرتبط أن يمكن
النطاق عىل الرتابط دراسات يف ما. ملرٍض املسببة الجينات أو الجني فيها يُوَجد التي
ما بمرٍض املصابني األشخاص من كبرية ملجموعة الجينومية التسلسالت تَُقاَرن الجينومي،
أشكال تعدد من بعينها مجموعة عىل ُعِثَر إذا باملرض. مصابة غري ثانية كبرية مجموعة مع
إنها فيُقال باملرض، املصابني األشخاص لدى أكرب بوتريٍة تتكرَّر املفردة النوكليوتيدات
لتحديد بالذات املنطقة لتلك التحليل من املزيد إجراء ذلك بعد ويمكن باملرض. ُمرتبطة
لدراسات املبكرة النجاحات إحدى نُِرشت وقد بدقة. املرض بظهور املرتبط الجيني التغري
إتش عامل جني يف تَبايُنًا املؤلفون د حدَّ .٢٠٠٥ عام يف الجينومي النطاق عىل الرتابط
بالتقدُّم املرتبط البَُقعي الضمور بمرض اإلصابة يف خطورة عامل يمثل ما وهو املكمل،
الحني، ذلك منذ السن. كبار لدى والعمى البرص ضعف إىل يؤدي مرض وهو العمر، يف
تُساِهم التي الجينية التبايُنات لتحديد الجينومي النطاق عىل الرتابط دراسات استُخِدَمت
القلب. وأمراض كَّري والسُّ ألزهايمر ومرض الرسطانات ذلك يف بما األمراض من العديد يف
الحيوية للمعلوماتية األوروبي واملعهد البرشي الجينوم ألبحاث الوطني املعهد يحتفظ
والتي انًا َمجَّ واملتاحة املنشورة الجينومي النطاق عىل الرتابُط دراسات بيانات بقوائم
أو باألمراض املرتبطة املفردة النوكليوتيدات أشكال تعدُّد عن للبحث استخدامها يمكن

الشائعة. مات السِّ

النووي؟ الحمض ندُرس كيف

النووي الحمض تقنيات لتطور نتيجًة إال ُممكنًا النووي الحمض أبحاث يف التقدُّم يكن لم
املتسلِسل، البوليمراز وتفاُعل الجينات، استنساخ ذلك يف بما املاضية، عاًما الخمسني يف

التسلُسل. وُطُرق

الجينات استنساخ

عديدة متطابقة نَُسخ عمل من تُمكِّننا التقنيات من مجموعٍة إىل الجينات استنساخ يُشري
حيٍّ كائٍن استنساخ عملية وبني هذا بني الخلط ينبغي وال النووي. الحمض من مناطق من
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االستنساخ باسم واملعروفة األخرية، العملية ففي دوليل. النعجة استنساخ مثل بالكامل،
الخاص نفسه النووي الحمض له كامل، حي كائٍن من األصل طبق نسخة تَنتُج التناُسيل،
الحمض من أصغر مناطق فتُنَْسخ الجينات، استنساخ عملية يف أما األصيل. بالحيوان
عزل التقنيات هذه لنا تُتيح أخرى. تطبيقاٍت أجل من أو املختَرب يف لتحليلها النووي
دراسة يمكن بحيث كبرية بكمياٍت وإنتاجها االهتمام محل النووي الحمض تسلُسالت
جديدة وظائف ذات جزيئات إلنتاج التسلُسالت معالجة من تُمكِّننا أنها كما وظيفتها.

والتاسع. السادس الفصَلني يف سنتناوله ما وهو والزراعة، الطب يف الستخدامها
أو املؤتِلف النووي الحمض تخليق هي الجينات استنساخ تجارب يف األوىل الخطوة
ذاتي جزيءٍ يف املعِني النووي الحمض من جزءٍ إدخال ذلك ن ويتضمَّ الرتكيب. امُلعاد
هذا يف واسع نطاٍق عىل املستخَدمة الجزيئات ومن ناقًال. ى يُسمَّ التضاعف أو التناُسخ
دائري نوويٍّ حمٍض جزيء عن عبارة الجزيء هذا البكتريي. البالزميد جزيء اإلطار
التكاثُر عىل قادٌر وهو بغي. الصِّ النووي الحمض عن ماديٍّا ُمنفِصل الرشيط، ُمزدوج

تناُسخه. منشأ يحمل ألنه الذاتي
خاصة إنزيماٍت بواسطة أوًال كالهما يُْقَطع الناقل، يف النووي الحمض جزء إلدخال
الحمض يف بعينها تسلسالٍت يف شقوًقا اإلنزيمات هذه تخلُق القطع. إنزيمات ى تُسمَّ
باستخدام مًعا االلتحام من نفِسه باإلنزيم املقطوعة الجزيئات تُمكِّن بطريقٍة النووي
النووي الحمض جزيئات تكوين يكن لم .(3-2 شكل (انظر النووي الحمض ليجاز إنزيم
الذي النووي، الحمض ليجاز اإلنزيمني: هذين اكتشاف بعد إال ُمتاًحا الرتكيب امُلعاد
العلماء تَمكَّن فقد .١٩٧٠ عام يف اكتُِشفت التي القطع وإنزيمات ١٩٦٧؛ عام يف اكتُِشف
األجزاء تجميع وإعادة ُمحدَّدة مواضع يف النووي الحمض جزيئات قطع من الفرتة تلك يف
م تَُصمَّ الرتكيب، املعاد النووي الحمض تخليق ولتسهيل مختلفة. تركيباٍت يف الناتجة
مواقع من العديد عىل املنطقة هذه تحتوي ُمتعدِّد. استنساٍخ موقع تحمل بحيث النواقل
مواقع توفر بعض. من بعضها شديدة مقربٍة عىل املوجودة القطع إنزيمات عىل التعرُّف
إنزيمات اختيار نطاق توسيع خالل من االستنساخ تجارب يف املرونة د املتعدِّ االستنساخ

استخدامها. للباحثني يمكن التي القطع
تتم حيث مضيفة خليٍة إىل يُنَقل الرتكيب، املعاد النووي الحمض تخليق بمجرد
التي الخلية ى وتُسمَّ املستنَسخات. أو املتطابقة النَُّسخ من العديد لصنع التناُسخ عملية
بكتريية، خاليا املضيفة الخاليا تكون أن يمكن املتحولة. بالخلية النووي الحمض تحمل
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موقع
استنساخ ُمتعدِّد

مقاومة ا+ضاد الحيوي
منشأ

إدخال

تقطع إنزيمات القطع
 كال9 من الناقل

والجزيء اُ+ْدَخل

التحام األجزاء ا+قطعة

ناقل معاد الرتكيب

يُنقل إىل ُمضيف مناسب،
مثل جرثومة اإلي كوالي

يُنَرش بالزميد معاد
الرتكيب يف الكائن ا+ضيف

تُْختار ا+تحوِّالت وتُوَضع
عىل ألواٍح تحتوي عىل
مضادٍّ حيوي مناسب

امُلدَخل) (الجزيء النووي الحمض يرتبط الجينات. استنساخ تجربة خطوات :3-2 شكل
األجار. مادة عىل ويُوَضع مضيفة خليٍة إىل ل ويتحوَّ بالناقل،

املراد النووي الحمض يُؤَخذ عامة، وبصورٍة نباتية. أو حيوانية خاليا أو خمرية، خاليا أو
من امَلصَدر، النووي الحمض أو املستهَدف النووي الحمض عليه يُطَلق والذي استنساُخه،
يف املصَدر النووي الحمض إدخال يؤدي ثم ومن املضيف؛ الكائن نوع عن مختلف نوٍع

وراثيٍّا. ٍل ُمعدَّ حيٍّ كائٍن إنتاج إىل املضيف الكائن
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طريق عن عادًة املضيف الكائن يف الرتكيب املعاد النووي الحمض جزيئات تُدَخل
كهربي. تياٍر أو قصريٍة حراريٍة لصدمٍة تعريضها ثم الكيميائية باملواد الخاليا معالجة
الرتكيب. املعاد النووي الحمض امتصاص ل وتُسهِّ َمساميًة الخاليا العملية هذه تجعل
خالل من ذلك ق ويتحقَّ انتقاء. نظام وجود من بدَّ ال تحوَّلت، التي الخاليا ولتحديد
الحيوية ات للمضادَّ مقاوم جني يُوَجد ما وعادًة الواِسمة، الجينات لحمل نواقَل تصميم
عىل تحتوي التي األجار ألواح عىل الخاليا َوْضع عند تجاهه. اًسا حسَّ املضيف الكائن يكون
ه. تمتصَّ لم التي الخاليا تموت بينما الناقل، ت امتصَّ التي الخاليا تنمو الحيوي، املضاد
هذه عىل املستنَسخة الخاليا من ُمستعمراٌت تظهر وانقسامها، املتحوِّلة الخاليا نمو ومع

األلواح.
لتحقيق ة املهمَّ العوامل وأحد تنجح. كي دقيًقا تخطيًطا االستنساخ تجارب تتطلَّب
يمكن فيه. بوظيفته يقوم كي ُمضيف نظاٍم مع مطابقته ثم مناِسب ناقٍل اختيار ذلك
من أو فريوسية أو بكتريية مصادر من ُمشتَق منها كبري عدٌد ويتوفر تجاريٍّا، النواِقل رشاء
ُمتعدِّد استنساخ موقع أساسية: سماٍت ثالث تحمل بحيث النواقل جميع م تُصمَّ الخمرية.
الخلية داخل النسخ عملية إلتمام تناُسٍخ ومنشأ فيه؛ النووي الحمض جزء إدخال يمكن
بالنسبة الرتكيب. املعاد النووي الحمض من ُمستنَسخ الختيار َواِسًما وجينًا املضيفة،
«الكروموسومات ى تُسمَّ نواقل تُستخَدم بأكمله، البرشي الجينوم تسلُسل تحديد لتجارب
ويمكن النووي الحمض من كبريٍة أجزاءٍ باستنساخ تسمح ألنها البكتريية»؛ االصطناعية
الخلية كانت إذا الفريوسية النواقل تُستخَدم ما وكثريًا املضيفة. البكتريية الخاليا يف نرشها

الخاليا. هذه يف أكرب بسهولٍة إدخالها يمكن إذ ثديية؛ خليًة املضيفة

الكهربي الفصل

النووي الحمض من ُمعينٍة أجزاءٍ تحديَد النووي الحمض تجارب يف األمر يَستلِزم ما كثريًا
َقْطع عند االستنساخ، تجارب من العديد يف املثال، سبيل عىل عديدة. أجزاءٍ من مزيٍج من
يمكن حجًما. أصغر أجزاءٍ من سلسلٌة تنشأ القطع، إنزيمات باستخدام النووي الحمض
باسم تُعرف السبعينيات يف ُطوِّرت تقنية خالل من الحجم أساس عىل األجزاء هذه فصُل
أو األجاروز من مصنوٍع هالٍم عىل النووي الحمض مزيج يُوَضع للهالم. الكهربي الفصل
الكهربي، للتيار تعريِضها فعند َمساِمية، تكون الهالمية املواد ألن ونظًرا أكريالميد. البويل
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برسعٍة تتحرك األصغر الجزيئات أن مالحظة مع الهالم، عرب النووي الحمض يتحرك
النووي. الحمض إلظهار خاصة بأصباٍغ الهالم يُصبَغ ذلك بعد األكرب. الجزيئات من أكرب
عام يف املختلفة. األحجام أماكن عن تكشف ُحَزم هيئة عىل النووي الحمض أجزاء تظهر
من النووي الحمض أجزاء تلطيخ، أو نَْقل، املمكن من أنه ساذرن إدوين أوضح ،١٩٧٥
النووي الحمض من ُمعنيَّ جزء َموضع تحديد ذلك بعد يمكن غشاء. عىل هالمية مادٍة
تسلُسالت عن عبارة املسابري وهذه الغشاء. إىل ِمسبار إضافة طريق عن الدراسة محل
وضعها وعند الدراسة، قيد النووي الحمض لتسلسالت مكملًة لتكون مة ُمصمَّ قصرية
فلوري أو ُمشع أو كيميائي َوْسم يُرَفق عندما نه. تَُهجِّ أو بهدفها ترتبط الغشاء، عىل
لظروٍف تعرُّضه عند حادٍة ُحزمٍة شكل عىل يظهر الذي املهجن الهدف يُكتََشف باملسبار،
إدوين مخرتعها إىل نسبًة ساذرن، لطخة عليها أُطِلق التي التقنية هذه أحدثت معينة.
النووي الحمض كان الوقت، ذلك فحتى النووي. الحمض دراسة كيفية يف ثورًة ساذرن،
يُنِتج للهالم، الكهربي الفصل بواسطة وُفِصل القطع إنزيمات فكََّكتْه الذي الجينومي،
مع ولكن اللطخة. هذه من ُمعينة أجزاء تمييز يصُعب كان ما غالبًا الُحَزم. من لطخًة
وهو كامل، جينوم داخل بعينِه جنٍي تحديد املمكن من أصبح ساذرن، لطخة اكتشاف
حلَّت الراهن، الوقت يف امِلنَجيل. الدم فقر مرض مثل الجينية العيوب اكتشاف ل سهَّ ما
محل التسلُسل، وتحديد املتسلسل البوليمراز تفاعل مثل وحساسية، رسعًة أكثر تقنيات
تُستخَدم زالت ما للهالم الكهربي الفصل تقنية أن غري كبري. حدٍّ إىل ساذرن لطخة تقنية

الجزيئي. األحياء علم ُمختَربَات يف بانتظاٍم

املتسلسل البوليمراز تفاُعل

الطبيعية العملية تَستخِدم للغاية قوية معملية تقنية هو املتسلسل البوليمراز تفاعل
إلنتاج النووي الحمض من مناطق بتضخيم التقنية هذه تسمح النووي. الحمض لتناُسخ
كاري الطريقة هذه ر طوَّ النووي. الحمض من فحْسب صغرية كميات من كبرية كمياٍت
.١٩٩٣ عام يف نوبل جائزة عىل عنها وحصل العرشين، القرن ثمانينيات يف موليس
استنساخ تجارب ويف العلوم، مجاالت من العديد يف املتسلسل البوليمراز تفاعل يُستخَدم
األمراض وتشخيص أخرى، بيولوجية عالقات أي أو األبوَّة وإثبات النووي، الحمض

الرشعي. الطب دراسات ويف وامُلعِدية، الوراثية
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املستحرة بوليمراز إنزيم اكتشاف خالل من التقنية لهذه الواسع االستخدام َسُهل
بكترييا من البداية يف هذا النووي الحمض بوليمراز ُعزل حراريٍّا. الثابت بوليمراز املائية
البكترييا هذه فبإمكان الساخنة. األرضية الحرارية الينابيع يف املوجودة املائية املستحرة
ومن املخترب؛ يف النووي الحمض خيوط لفصل املطلوبة املرتفعة الحرارة درجات ل تحمُّ
بوليمراًزا ذلك قبل امُلستخَدم وكان املتسلِسل. البوليمراز تفاعل يف موليس استخدمها ثم
من متكررة دوراٍت يتطلَّب املتسلسل البوليمراز تفاعل ألن نظًرا ولكن حراريٍّا. ُمتغريًا
خطوِة كل بعد لزاًما صار ثم ومن البوليمراز؛ هذا نشاط تعطََّل والتربيد، التسخني
إنزيم إدخال أدى جديد. إنزيم إلضافة التفاعل إيقاُف مرتفعة، حرارة عىل تسخنٍي
فيها تُستخَدم آلية عمليًة املتسلِسل البوليمراز عملية جعل إىل املائية املستحرة بوليمراز
قليلٍة ساعاٍت غضون يف العملية هذه إتمام الحايل الوقت يف يمكن الحراري. التدوير آالت

البدايات. يف يات الغالَّ يف تُجرى كانت التي واملتقطعة ة الشاقَّ بالتفاُعالت ُمقارنة
(القالب) تضخيمه املراد النووي الحمض يُضاف املتسلسل، البوليمراز تفاعل إلجراء
والكواشف والبادئات، والنوكليوتيدات، النووي، الحمض بوليمراز إىل باإلضافة أنبوب، إىل
عن عبارًة القالب يكون أن يمكن التفاعل. لحدوث املثىل الظروف توفر التي الكيميائية
املنطقة لتحديد النباتات. أو امليكروبات أو البرش من ُمستخَرج جينومي نوويٍّ حمٍض
ذ تُنفَّ الجوانب. كل من املعِني التسلسل ق تُطوِّ بحيث البادئات م تُصمَّ تضخيمها، املراد
بأن علًما والتمديد، وااللتحام خ التمسُّ من متتاليٍة جوالٍت خالل من التضخيم عملية
ينفصل خ، التمسُّ أثناء .(4-2 شكل (انظر مختلفٍة حرارٍة درجة عند ذ تُنفَّ خطوٍة كل
حرارة درجة إىل التسخني طريق عن عادًة املزدوجان النووي الحمض رشيطا (ينحل)
وعندها مئوية، درجة ٥٥ حوايل إىل ذلك بعد الحرارة درجة تُخفض مئوية. درجة ٩٤
الرشيط. األحادي النووي للحمض املقابلة الرشائط عىل لة املكمِّ بمناطقها البادئات تلتحم
بوليمراز يُمكِّن ما وهو مئوية، درجة ٧٢ إىل عادة الحرارة درجة ترفع الثالثة، الخطوة يف
إىل ُمكملة نوكليوتيدات إضافة طريق عن البادئات إطالة أو تمديد من النووي الحمض
النووي الحمض من األصل طبق نسخة تُْصنَع الثالث، الخطوات هذه نهاية يف القالب.
والحمض األصيل النووي الحمض من كلٍّ باستخدام أخرى مرًة الدورة تبدأ ثم األصيل.
نهاية يف مرة. أربعني إىل ثالثني من الدورة هذه وتتكرَّر كقالب، حديثًا املخلَّق النووي
النووي الحمض جزيء فيُنِتج باطِّراد. النووي الحمض قالب نَُسخ عدد يزداد دورة، كل
النووي الحمض من النسخ مليارات تُصنَع بحيث وهكذا ثمانيًا، ثُم أربًعا، ثُم نُسختنَي،

دورة. أربعني أو ثالثني بعد األصيل
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رشيط الحمض النووي األصيل

الدورة األوىل

الدورة األوىل

الدورة األوىل

التمسخ

التحام واستطالة البادئة

بادئةبادئة

اكتمال الدورة األوىل: نسختان

تكرار الدورات

نَُسخ متعدِّدة من الحمض النووي

خالل من املستهَدف التسلُسل تضخيم عملية ق تتحقَّ املتسلسل. البوليمراز تفاعل :4-2 شكل
واالستطالة. وااللتحام خ التمسُّ من متتاليٍة دوراٍت

البوليمراز تفاعل تقنية من املختلفة األشكال من العديد الراهن الوقت يف َر ُطوِّ
العكيس النَّْسخ ذي املتسلسل البوليمراز تفاعل األشكال هذه أحد التقليدية. املتسلِسل
الريبي النووي الحمض ل يَُحوَّ بادئة. كمادٍة الريبي النووي الحمض فيه يُستخَدم الذي
العكيس. النسخ إنزيم يُسمى إنزيم باستخدام إيه) إن دي (يس نووي حمض إىل أوًال
وااللتحام التمسخ دورات باستخدام املكمل النووي الحمض جزيء م يُضخَّ ذلك، بعد
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الحمض يكون التقليدية. املتسلسل البوليمراز تفاعل تقنية يف الحال هو كما والتمديد،
الريبي، النووي الحمض منه يصنع الذي النووي الحمض لتسلسل ُمطابًقا ل املكمِّ النووي
ما وكثريًا املحفز. مناطق مثل أخرى جينومية عنارص أو إنرتونات عىل يحتوي ال ولكنه
الربوتني إنتاج تتطلَّب التي الجينات استنساخ تجارب يف املكمل النووي الحمض يُستخَدم
الذي اللحظي الكمي املتسلسل البوليمراز تفاعل وهو آخر شكل ثمة ُمضيفة. خليٍة يف
يف كميته وقياس املستهَدف الريبي النووي الحمض أو النووي الحمض تضخيم فيه يتمُّ
أيًضا تفيد ولكنها األبحاث، يف خاص نحو عىل مفيدًة الطريقة هذه تُعتَرب نفسها. اللحظة
أو املفردة النوكليوتيدات أشكال تعدُّد تحديد طريق عن الوراثية األمراض تشخيص يف

الجينات. نَُسخ عدد يف التبايُنات مثل األخرى ات التغريُّ

النووي الحمض تسلسل

األدينني، النوكليوتيدات، لقواعد الدقيق الخطي الرتتيب النووي الحمض تسلُسل يُحدد
تسلسل تحديد املمكن من النووي. الحمض من جزءٍ يف والثايمني والجوانني، والسيتوسني،
املعلومات تسلسل تحديد ويَُعد كامًال. الجينوم أو الجينوم من أجزاء أو الفردية الجينات
استُخِدم وقد عمله. وكيفية بنا الخاص الجينوم بنية َفْهم عىل مساعدتنا يف أساسيٍّا عنًرصا
البرش ذلك يف بما املختلفة، الحياة ألشكال الجينوم خرائط لوضع النووي الحمض تسلسل
يف التسبُّب عن املسئولة الجينات تحديد يف أيًضا يُساعد أن ويمكن وامليكروبات. والحيوانات
وظيفيٌّ خلٌل فيها يحدث التي األخرى األمراض وكذا الكييس، التليُّف مثل وراثية، أمراٍض
الحية الكائنات جينومات مقارنة خالل ومن كَّري. والسُّ الرسطان مرض مثل الجينات يف
يُحتَمل ثَم ومن األنواع؛ بني املحفوظة الجينات عىل أدلًة التسلُسل ر يوفِّ أن يمكن املختلفة،
التي املختلفة األنواع وتصنيف فهرسة يف أيًضا يساعد أن ويمكن وظيفيٍّا. مهمًة تكون أن
الغذاء. تلوث أو األمراض ُمسبِّبات لتحديد املثال، سبيل عىل ذلك، بعد استخداُمها يمكن
كانت النووي الحمض تسلُسل لتحديد واسٍع نطاٍق عىل املستخَدمة األوىل الطريقة
عىل عنها وحصل ١٩٧٧ عام يف سانجر فريدريك رها طوَّ التي سانجر» «تسلسل طريقة
تسلسله تحديد املراد النووي الحمض يُنَسخ الطريقة هذه يف .١٩٨٠ عام يف نوبل جائزة
مكملة نوكليوتيدات إدخال طريق عن النووي الحمض بوليمراز بواسطة متكرر نحٍو عىل
تفاعالت تتوقف بحيث كيميائيٍّا تُعدَّل املضافة النوكليوتيدات أن غري املنسوخ. الرشيط يف
عىل النوكليوتيد هذا يحتوي املتناِمية. السلسلة يف املعدَّل النوكليوتيد دمج عند النَّسخ
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بواسطة الحجم يف تختلف القطع من مجموعًة العملية تُنتج ولذا به؛ ُملَحقة فلورية واِسمٍة
طريق عن الحجم حسب القطع هذه تُفَصل فلورية. ِبواِسمٍة ينتهي واحٍد نوكليوتيد
آلٍة باستخدام فلوري نوكليوتيد آِخر تحديد طريق عن التسلسل ويُقرأ الكهربي الفصل
األصيل النووي الحمض تسلُسل تخليق إعادة يمكن العملية هذه ومن اآليل. للتسلُسل
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رشيط الحمض النووي األصيل (القالب)
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ديوكيس نوكليوتيد ثالثي
الفوسفات غ; موسوم

دي ديوكيس نوكليوتيد ثالثي الفوسفات
موسوم بواسمٍة فلورية

التسلسل ويُقرأ الحجم حسب العملية أثناء الِقَطع تفصل سانجر. تسلسل طريقة :5-2 شكل
فلوري. نوكليوتيد آخر تحديد طريق عن
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الجزيئي األحياء علم

الحديثة التقنيات فإن ُمستخَدمة، زالت ما سانجر تسلسل طريقة أن من الرغم عىل
التقنيات هذه إىل ويُشار متزايد. نحٍو عىل اآلن محلها تحل ُمذهلة بوتريٍة تتطور التي
تسمح كونها اإلنتاجية، العايل التسلُسل نُُظم أو التايل الجيل تسلُسل نُُظم باسم ُمجتمعًة
البرشي، الجينوم مرشوع استغرق فقد أقل. وتكلفٍة أكرب برسعٍة النووي الحمض بتسلُسل
وتكلََّف التسلُسل تحديد عملية يف سنوات عَرش سانجر، تسلسل طريقة استخدم الذي
إتمام فيمكن اإلنتاجية، العايل التسلسل وباستخدام اآلن أما أمريكي. دوالر مليارات ثالثة
آالف ثالثة بتكلفة قليلة أياٍم غضون يف بأكمله البرشي الجينوم تسلُسل تحديد عملية
الجينوم تسلسل عملية يجعل مما االنخفاض، يف ُمستمرة التكاليف وهذه أمريكي. دوالر

للتنفيذ. وقابليًة عمليًة أكثر الكامل
ع املجمَّ النووي الحمض من ٢٠٠٣ عام يف نُرش الذي البرشي الجينوم تسلسل أُنشئ
فريًدا يُعترب فرد كل جينوم أن غري مركب. جينوم أو «مرجع» لُصنع املتربعني من عدٍد من
األمريكية املتحدة الواليات يف الشخيص» البرشي الجينوم «مرشوع أُْطِلَق ولذلك نوعه؛ من
العالم أنحاء جميع يف متطوع ألف مائة جينومات تسلسل تحديد بهدف ،٢٠٠٥ عام يف
املتحدة اململكة ويف وكوريا، كندا يف ُمماِثلة مرشوعات تِبعته وجيزة، فرتة وبعد وتحليلها.
بينهم من الجينومي، التسلسل تحديد لعملية املشاهري من عدد خضع وقد .٢٠١٣ عام يف
من املطلوب كل كان «أبل». لرشكة املشارك س املؤسِّ جوبز، وستيف واطسون جيمس
تسلُسله. وتحديد النووي الحمض استخالص منها يمكن بيولوجية عينة هو املتطوِّعني
معرفة عىل العلماء مساعدة هو الشخيص البرشي الجينوم مرشوع من الهدف ألن ونظًرا
باألمراض، اإلصابة إىل يؤدي الذي النحو عىل البيئة مع الجينات تفاعل كيفية عن املزيد
استخدام يمكن حياته. ونمط وصحته للفرد الظاهري النمط حول تفاصيل جمع وكذلك
إصابة خطر من تزيد قد التي الجينية املتغريات لتحديد الشخيص البرشي الجينوم علم
التي باإلجراءات أو باألدوية سواء ل بالتدخُّ لألطباء هذا يسمح وقد ُمعينة. بأمراٍض الفرد
كانت حياتهم. نَمط يف تغيريات إجراء عىل األفراد بتحفيز أو اإلصابة مخاطر من تحدُّ
البرشي الجينوم مرشوع عرب للتشخيص خضعوا الذين املرىض أوائل من هيديل عائلة
له عاًما، ٥٧ العمر من الباِلغ هيديل، السيد كان .٢٠١٥ عام يف املتحدة اململكة الشخيصيف
تُويف وقد الكلوي. الفشل إىل يؤدي الذي الدم ضغط ارتفاع مرض مع طويل عائيل تاريخ
عاًما ٣٤ العمر من الباِلغة ابنته عىل ظهر كما الكلوي، الفَشل بسبب ه وعمُّ ووالده شقيقه
ناجم هذا النادر الُكىل مرض أن الجينوم تسلسل وكشف الكلوي. للفشل ُمبكرة عالمات
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النووي الحمض

األطباء ويعمل الحفيدة. تحمله ال ولكن واالبنة، األب من كلٌّ يحمله بعينِه جيني ُمتغري عن
املرض. عىل للسيطرة املتاحة بالعقاقري املصابني األُرسة أفراد عالج عىل اآلن

األفراد، ورفاهية صحة بتحسني يَِعُد الشخيص البرشي الجينوم علم أن من الرغم عىل
البيانات من الهائلة الكميات وتفسري تخزين عملية ذلك يف بما كبرية، تحديات يواجه فهو
إىل الوصول إتاحة هو الشخيص البرشي الجينوم مرشوع أهداف أحد كان وملا تُنشأ. التي
تتعلق مشكالت يُثري أيًضا فهذا البيانات، قواعد خالل من مفتوح بشكل التسلسل بيانات

املعلومات. لهذه اآلخرين استخدام وكيفية بالخصوصية

الحيوية املعلوماتية

البيانات. من الهائلة الكميات وتحليل لتخزين حاسوبية أنظمة تطوَّرت ذلك مع بالتوازي
بحٍث مجاَل الحيوية، املعلوماتية باسم املعروف األحياء، علم من الفرع هذا وأصبح
الكمبيوتر علماء خربة عىل يعتمد الجزيئي األحياء علم الختصاصيِّي للغاية ا ُمهمٍّ تعاونيٍّا
بيانات قواعد يف باستمرار النووي الحمض تسلسالت وتُودَع واإلحصائيني. والرياضيات
«جينبانك» هي النووي الحمض تسلسل بيانات قواعد وأشهر للجمهور. مجانًا متاحة
النوكليوتيدات تسلسل بيانات وقاعدة الحيوية، التكنولوجيا ملعلومات الوطني باملركز
للمعلوماتية األوروبي املعهد يتوىلَّ التي األوروبي، الجزيئي األحياء علم بُمختَرب ة الخاصَّ
أهداف أحد هو مجانًا التسلسل بيانات توفري كان عليها. والحفاظ صيانتها الحيوية
مشاركة خالل من البحوث تسهيل يف الحني ذلك منذ واستمر البرشي، الجينوم مرشوع
الربوتني تسلسالت فيها تخزن أخرى بيولوجية بيانات قواعد أيًضا تُوَجد املعلومات.
اختيار خالل من الريبي. النووي الحمض ن تتضمَّ التي الدراسات من املستقاة والبيانات
وتحديد الجينات، عن للبحث البيانات استخدام من العلماء يُمكِّن مناِسب، كمبيوتر برنامج

الربوتني. لبنية األبعاد ثالثية نماذج واستخدام وظيفتها،
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الثالث الفصل

الريبي احلمضالنووي

بني الفرق لكن العرشين، القرن أوائل يف إيه) إن (آر الريبي النووي الحمض اكتُِشف
واضًحا يكن لم األكسجني، املنقوص الريبي النووي والحمض الريبي النووي الحمض
النووي الحمض أن واضًحا بات العرشين، القرن منتصف بحلول لكن الوقت. ذلك يف
وكانت والوظيفة. الرتكيب من كلٍّ يف النووي الحمض عن واضًحا اختالًفا يختلف الريبي
تخليق يف تدخل التي تلك هي اكتشفت التي الريبي النووي الحمض جزيئات أوىل
النووي والحمض الناقل، النووي والحمض املرسال، الريبي النووي والحمض الربوتني،
الريبي النووي الحمض جزيئات من كبري عدٌد ُحدِّد األخرية، السنوات يف الريبوسومي.
الريبي النووي الحمض من ُمَشفرة غري جزيئاٍت عن عبارة هي الجزيئات وهذه اإلضافية.
هذه ت تيرسَّ وقد الجيني. التعبري تنظيم يف تدخل ولكن الربوتني، تخليق يف تدخل ال
عنارص موسوعة مرشوع مثل النطاق، الواسعة الدولية املرشوعات خالل من االكتشافات
غري املكونات وظائف توصيف إىل ويهدف ،٢٠٠٣ عام يف أُْطِلق الذي النووي الحمض
لجزيئاٍت الرسيع االكتشاف ومع الوظائف. هذه ُوِجَدت إن الجينوم، يف للربوتني امُلَشفرة
الحمض عاَلم أن اآلن واضًحا أصبح الريبي، النووي الحمض من ُمَشفرٍة غري جديدٍة

البداية. يف ْعنا توقَّ مما بكثرٍي أثرى الريبي النووي
من ن تتكوَّ سلسلٌة هو النووي، الحمض غرار عىل الريبي، النووي الحمض
رابطٍة خالل من يليه الذي بالنوكليوتيد نوكليوتيد كل فيها يرتبط متكررة نوكليوتيدات
بثالث النووي الحمض بنية عن تختلف الريبي النووي الحمض ِبنية أن غري كيميائية.
يف أنه حني يف ريبوز، عن عبارة الريبي النووي الحمض يف السكر أوًال: جوهرية. ُطرق
ن تتكوَّ الريبي، النووي الحمض يف ثانيًا: ريبوز. ديوكيس عن عبارة هو النووي الحمض
وجوانني، أدينني، من بدًال ويوراسيل وسيتوسني وجوانني، أدينني، من النوكليوتيدات قواعد



الجزيئي األحياء علم

مماِثلة؛ قاعدي بخصائصتزاُوج والثايمني اليوراسيل من كلٌّ ويتَّسم وثايمني. وسيتوسني،
هو الريبي النووي الحمض ثالثًا: واألدينني. اليوراسيل بني قاعدي تزاُوج يحدث ثَم وِمن
النووي فالحمض الرشيط. الثنائي النووي الحمض عكس عىل الرشيط أُحادي جزيء
ِبنية أو شعر دبوس شكل ليتَِّخذ يُطوى أن يمكن ولكن الشكل، لولبيَّ ليس الريبي
الحمض ُجزيء داخل املكملة املناطق بني القواعد تزاُوج طريق عن وهذا جذعية، حلقة
بُنًى لتكوين األبعاد الثنائية الثانوية البُنى هذه تُْطوى أن ويمكن نفسه. الريبي النووي
نفسه، مع فقط ليس التفاعل عىل قادر الريبي النووي الحمض ُجزيء األبعاد. ثالثية
النووي الحمض جزيئات ومع األخرى، الريبي النووي الحمض جزيئات مع أيًضا ولكن
أن يمكن التي التشكيالت من املتنوعة املجموعة جانب إىل التفاعالت، وهذه والربوتينات.
الوظائف. من كبريٍة مجموعٍة تنفيذ من تَُمكِّنها الريبي، النووي الحمض جزيئات تتَِّخذها

الربوتني تخليق يف الريبي النووي الحمض دور

أثناء والرتجمة. النَّْسخ وهما خطوتنَي، من عمليٍة طريق عن الخلية يف الربوتينات تصنع
ِمرسال، ريبي نووي حمض إىل إنتاجه املراد للربوتني الجيني الرتميز أوًال يُنَسخ النسخ،

أكثر. أو واحد بروتني إىل الحًقا يُرتَجم

النسخ

إنزيم بواسطة الخلية نواة يف امِلرسال الريبي النووي الحمض يُصنَّع النسخ، عملية يف
للحمض املزدوج اللولب من واحد رشيٍط باستخدام ،٢ الريبي النووي الحمض بوليمراز
للشفرة ُمكمًال تسلُسله ويكون ر. امُلَشفِّ غري بالرشيط القالب هذا ى يُسمَّ كقالب. النووي
ما وهو التشفري، تسلُسَل منه املنسوخ املرسال الريبي النووي الحمض يحمل بحيث
الربوتينات من عدد يتجمع عندما النسخ يبدأ الربوتني. تخليق عملية توجيه من يُمكِّنه
عادًة املحفز يقع باملحفز. يُعَرف الذي النووي الحمض عىل معني موقٍع يف محدد برتتيٍب
النقطة أي النسخ؛ بدء موقع من صاعد اتجاٍه يف القواعد من زوًجا ٣٥ إىل ٢٥ بُعد عىل
تحديًدا املحفز تسلُسالت وأفضل املرسال. الريبي النووي الحمض تخليق منها سيبدأ التي
بروتني بواسطة عليه التعرُّف يتم الذي (TATA) تاتا» «صندوق هو النواة حقيقيات يف
إنزيم أيًضا يتَّحد ،TFIID النسخ عامل ارتباط بمجرد .(TFIID) «IID النسخ «عامل ى يُسمَّ
الحمض نَُسخ تخليق ويبدأ األخرى، والربوتينات ٢ الريبي النووي الحمض بوليمراز
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نسخ ترجمة
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الريبوسومات يف والرتجمة النواة، يف النسخ عملية الربوتني: تخليق خطوتا :1-3 شكل
السيتوبالزم. يف املوجودة

الحمض قالب عرب ٢ الريبي النووي الحمض بوليمراز يتحرك املرسال. الريبي النووي
عملية وتنتهي الريبي. النووي الحمض رشيط لتمديد تكميلية قواعد يضيف مما النووي،
أو TAA) توقف كودون ٢ الريبي النووي الحمض بوليمراز إنزيم يُقابل عندما النسخ

النسخ. وحدة نهاية يف (TGA أو TAG
لتشكيل تُعدَّل املرسال، الريبي النووي الحمض من أولية نسخًة النسخ عملية تُنِتج
بقبعٍة الناتجة النسخة تُغطَّى بروتني. تسلسل إىل ترجمته قبل ناضج ريبي نوويٍّ حمٍض
أدينني بويل ذيل يُضاف بينما معدل، جوانني نوكليوتيد إضافة طريق عن ′٥ النهاية عند
الحمَض والذيُل الُقبعُة تمنع .′٣ النهاية عند أدينني نوكليوتيد ٢٥٠ حوايل من يتكوَّن
حيث السيتوبالزم، إىل النواة من باملرور له ويسمحان التفكك من املرسال الريبي النووي

.(1-3 شكل (انظر الرتجمة عملية تتمُّ
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الجزيئي األحياء علم

عىل امِلرسال الريبي النووي الحمض نسخة تحتوي النووي، الحمض غرار عىل
إىل املرسال الريبي النووي الحمض مرور قبل واإلكسونات. اإلنرتونات من تسلُسالت
مرًة مًعا املتجاورة التشفري إكسونات وترتبط املتداِخلة اإلنرتونات تُزال السيتوبالزم،
َرة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض فئات من فئة بواسطة العمليات هذه ذ تُنَفَّ أخرى.
نُسخة التعديالت هذه عن وتنتُج .(snRNA) الصغري الريبي النووي الحمض باسم تعرف
أيًضا الناضجة النسخة هذه وتحتوي .′٣ وذيل ،′٥ وقبعة إكسونات، من مكوَّنة ناضجة
أو املرتجمة غري باملناطق ى تُسمَّ والذيل القبعة تسبق النسخة نهاية يف تسلُسالٍت عىل
معلوماٍت عىل هذه املرتجمة غري املناطق تسلسالت تحتوي املرتجمة. غري املناطق تسلسالت
الخلية يف بقائه ومدة بروتني إىل النسخة فيها ستُرتَجم التي املرات عدد مثل تنظيمية،

يتحلل. أن قبل

الرتجمة

عىل الخلية سيتوبالزم يف بروتني إىل املرسال النووي الحمض ترجمة عملية تتم
الريبي النووي الحمض باألساسمن تتكون خلوية بُنًى هي والريبوسومات الريبوسومات.
املرسال الريبي النووي الحمض شفرة تَُفك الريبوسومات، يف والربوتينات. الريبوسومي
األمينية األحماض تُْجَلب الجينية. الشفرة تُحددها التي للقواعد وفًقا ُمعني بروتني إلنتاج
ى تُسمَّ جزيئات خالل من الريبوسومات يف املرسال الريبي النووي الحمض إىل الصحيحة
النوكليوتيدات ثالثي تسلسٍل عىل الجزيئات هذه تحتوي الناقل. الريبي النووي الحمض
األميني الحمض وتحمل املرسال الريبي النووي الحمض عىل املوجود للكودون ُمكمل
الناقل الريبي النووي الحمض يرتبط الرتجمة، بداية يف التسلسل. هذا مع يتوافق الذي
نووي حمٍض ارتباط ذلك ويتبع .AUG البدء كودون عند املرسال الريبي النووي بالحمض
الحمضان يرتبط املجاور. املرسال الريبي النووي الحمض لكودون ُمطابق ثاٍن ناقٍل ريبي
رابطة خالل من مًعا الناقل الريبي النووي بالحمض واملرتبطان املتجاوران األمينيَّان
الحمض ينفصل الببتيدية، الرابطة تشكُّل بمجرد الببتيدية. الرابطة ى تُسمَّ كيميائية
الريبوسوم يتحرك ذلك، وبعد األميني. حمضه وراءه تارًكا األول الناقل الريبي النووي
ناِقل ريبي نووي حمض ويرتبط املرسال، الريبي النووي الحمض عرب واحًدا كودونًا
بالحمض بالتتابُع، الناقلة، الريبي النووي الحمض جزيئات ترتبط الطريقة، وبهذه ثالث.
يرتبط مرٍة كل ويف آخر. إىل كودوٍن من الريبوسوم ينتقل بينما املرسال، الريبي النووي

46



الريبي النووي الحمض

به املرتبط األميني الحمض يُنَْقل الناقل، الريبي النووي الحمض ُجزيئات من ُجزيء
الريبي النووي الحمض تسلسل يرتجم وبذلك، املتنامية. األمينية األحماض سلسلة إىل
عديدة سلسلٍة إلنتاج ببتيدية بروابط املتصلة األمينية األحماض من سلسلة إىل املرسال
أو UAG أو UAA) توقف كودون الريبوسوم يُواجه عندما الرتجمة عملية تنتهي الببتيد.
عملية إتمام بعد النهائية. الببتيد عديد سلسلة الريبوسوم يُحرِّر النقطة، هذه عند .(UGA
أخرى جزيئات أو كَّر السُّ إضافة طريق عن تُعدَّل ما وغالبًا السلسلة تُطوى الرتجمة،

طاقتها. بكامل تعمل بروتينات إلنتاج

امُلنَظَِّمة الريبي النووي الحمض جزيئات

وظائف تؤدي الريبي النووي الحمض جزيئات أن واضًحا صار املاضيني، العقدين يف
املكونات وتشكيل والربوتني، النووي الحمض بني كِمرسال العمل مجرد من بكثري أكثر
أن اآلن نعلم فنحن الريبوسومات. إىل األمينية األحماض ونقل للريبوسومات، البنيوية
الطبيعية الخلوية العمليات من العديد عىل يؤثر أن يمكن الريبي النووي الحمض
والذي الريبي، النووي الحمض تداُخل ويَُعد الجيني. التعبري تنظيم خالل من واملرضية
التعبري خاللها من يُنظَّم التي الرئيسية الطرق إحدى ،RNAi ب اختصاًرا إليه يُشار
وُمكمل الرشيط ثنائي قصري ريبي نووي حمض جزيء يرتبط العملية، هذه يف الجيني.
وهكذا الربوتني. إنتاج من ويمنعه ُمعني، ِمرسال ريبي نووي حمٍض بتسلُسل التسلُسل يف

املعني. الجني «إسكات» يتم
غري بشكٍل الريبي النووي الحمض تداُخل ميللو وكريج فاير أندرو الباحثان اكتشف
الرشيقة الربداء دودة يف ُمعينة لجيناٍت الجيني التعبري يف التالُعب محاولتهما أثناء ع ُمتوقَّ
ثبَّط قد الخيطية الدودة يف الرشيط ثنائي ريبي نووي حمض َحْقن أن ووجدا الخيطية.
ثُنائي ريبي نووي حمٍض إضافة من فاعلية أكثر نحٍو عىل املستهدف الجني عن التعبري
النووي الحمض تداُخل ُدِرَس ،١٩٩٨ عام يف وميللو فاير اكتشاف نَْرش ومنذ فحسب.
الفاكهة ذبابة ضمنها من كان الحية، الكائنات من العديد يف واسع نطاٍق عىل الريبي
النووي الحمض تداُخل جزيئات من فئات ثالث اكتُشفت وقد والبرش. والنباتات والخمرية
أحد تُعترب التي امليكروي الريبي النووي الحمض جزيئات بينها ومن اآلن، حتى الريبي

البرش. يف الجيني للتعبري الرئيسة املنظِّمات
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امليكروي الريبي النووي الحمض

آر إن إيه ُمتداخل قص� مخلَّق

آر إن إيه طويل مزدوج الرشيط

آر إن إيه ميكروي أويل

التحول آلر إن إيه متداخل قص� دايرس

آر إن إيه ُمتداخل قص�

ريسك
اآلر إن إيه ا7ستهدف

اختيار الرشيط

تحديد الهدف
وعملية الشق

إسكات الج9: تثبيط إنتاج الربوت9

املتداخل الريبي النووي الحمض يعمل الريبي. النووي الحمض تداُخل مسار :2-3 شكل
املرسال الريبي النووي بالحمض االرتباط طريق عن الجيني التعبري إسكات عىل القصري

الربوتني. إنتاج ومنع املستهَدف

الجينوم يف مختلفة مواقع عدة من امليكروي الريبي النووي الحمض جزيئات تُنَسخ
بحيث تُطوى الريبي النووي الحمض من طويلة جزيئات شكل عىل وتُنتَج البرشي.
داخل الرشيط الثنائي الريبي النووي الحمض وجود يُؤدِّي شعر. دبوس حلقِة ِبنيَة تتَِّخذ
إىل النهاية يف بدورها تؤدي التي الريبي النووي الحمض تداخل آلية تنشيط إىل الخلية
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امليكروي الريبي النووي للحمض ر مشفِّ جني ألف نحو تحديد تم وقد الجينات. إسكات
مراحل جميع يف املختلفة البيولوجية العمليات من كاملة مجموعة تُنظِّم وهي البرش، يف
فيها الوظيفي الخلل ويرتبط البلوغ. مرحلة إىل الجنني مرحلة من بداية البرشي، التطور
املناعية واالضطرابات القلب وأمراض الرسطانات ضمنها من األمراض، من بمجموعة

والتاسع. والسابع الخامس الفصل يف منها ألمثلة سنتطرق التي
مركبة. عملية الريبي النووي الحمض تداخل مسار خالل من الجينات إسكات يَُعد
تنشيط إىل يؤدي الخلية يف الرشيط املزدوجة الريبي النووي الحمض جزيئات فوجود
أقرص أجزاءٍ إىل الطويلة الرشائط بتقطيع دايرس إنزيم يقوم دايرس. باسم يُعَرف إنزيٍم
ذلك بعد قصري. ُمتداِخل نووي حمٍض جزيء إلنتاج نوكليوتيًدا، ٢٢ حوايل طولها يبلغ
الربوتينات ُمتعدد ُمركب عىل القصري املتداخل الريبي النووي الحمض رشيطي أحد ل يَُحمَّ
الثاني الرشيط أما الريبي). النووي بالحمض مستحث إسكات (مركب «ريسك» ى يُسمَّ
النووي بالحمض يرتبط كي ل املحمَّ الرشيط ريسك ُمركب ه يُوجِّ منه. التخلص فيتم
مركب مكونات أحد — األرجونوت إنزيم يشقُّ ارتباطهما، وبمجرد ل. املكمِّ امِلرسال الريبي
إىل هذا ويؤدي الرتجمة. حدوث يمنع أو املرسال الريبي النووي الحمض ُجزيء — ريسك
الريبي النووي الحمض ذلك َره شفَّ الذي الربوتني إنتاج وعدم الجني عن التعبري إسكات

.(2-3 شكل (انظر املرسال

والعالج البحث يف الريبي النووي الحمض تداخل استخدام

طبيعي، بشكل يحدث الذي الريبي، الحمضالنووي تداخل مسار يُستَغل الراهن، الوقت يف
حمض جزيئات تصميم املمكن من الجينات. وظيفة لدراسة املختربات يف واسع نطاق عىل
للجني ُمكمل بتسلُسل اصطناعيٍّا الريبي النووي الحمض من قصرية ُمتداخلة ريبي نووي
الخلية يف الرشيط املزدوَجة الريبي النووي الحمض جزيئات تُدَخل ذلك، بعد الدراسة. قيد
تأثريات دراسة خالل ومن مؤقتًا. الجني هذا عن التعبري لتثبيط خاصة تقنياٍت طريق عن
الجني. هذا وظيفة تحديد يمكن الجيني، التعبري يف الحادِّ االنخفاض لهذا الظاهري النمط
بإمكانية أيًضا املخلَّقة القصرية املتداخلة الريبي النووي الحمض جزيئات تتَِّسم
عزَّزه، أو األمراض أحد يف ُمعني جيني ناتج تسبب فإذا األمراض. عالج يف استخدامها
من وهذا تعبريه. إلسكات الجني هذا ضدَّ قصري ُمتداخل ريبي نووي حمض تصميم يمكن
العائيل الدم كوليسرتول فْرط املثال، سبيل عىل للمرض. املسبِّب الربوتني إنتاج منع شأنه
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اإلصابة خطر وزيادة الكوليسرتول من عالية بمستوياٍت يتميز وراثي اضطراب هو
PCSK9 الجني يف الحالة هذه عن املسئولة الطفرات إحدى تُوَجد التاجية. القلب بأمراض
ضارٌّ نوع وهو الكثافة، املنخفض الدُّهني الربوتني مستوى يرفع إنزيم تشفري عن املسئول
املتداِخل الريبي النووي الحمض باستخدام PCSK9 جني إنتاج وتثبيط الكوليسرتول. من
استخدامه باإلمكان يجعل ما الكثافة، املنخفض الدهني الربوتني تقليل شأنه من القصري
التجارب يف فعاليته النهج هذا أثبت وقد العائيل. الدم كوليسرتول فرط اضطراب لعالج

املبكرة. الرسيرية
من عدٍد عىل القصري املتداِخل الريبي النووي بالحمض العالج تجربة تتم كذلك
وأحد الفريوسية. وااللتهابات الكبد وأمراض الرسطانات ضمنها من األخرى، األمراض
توجيه هو كعالج الريبي النووي الحمض تداُخل استخدام تُواجه التي الرئيسة يات التحدِّ
فإذا الجينات. إسكات تتطلَّب بعينها خاليا إىل القصري املتداخل الريبي النووي الحمض
النووي الحمض جزيئات تفكيك إىل تؤدي فإنها الدم، مجرى يف مبارشًة اإلنزيمات أُْطِلَقت
الخلية غشاء عرب املرور للجزيئات يمكن ال ذلك، إىل وباإلضافة القصري. املتداِخل الريبي
األخرى املشاكل ومن الشحنة. سالبة جزيئاٍت لكونها نظًرا الخلية؛ ودخول للماء الكارهة
االستجابة ز تُحفِّ أن يمكن القصري املتداِخل الريبي النووي الحمض جزيئات أنَّ املحتملة
إسكات طريق عن املستهدف املكان نطاق خارج تأثريات تُحِدث أن ويمكن للجسم املناعية
الستهدافها. يىص خصِّ مت ُصمِّ التي تلك غري الريبي النووي الحمض من أخرى جزيئات
الريبي النووي الحمض جزيئات حْقن األوىل الرسيرية التجارب بعض نت تضمَّ وقد
بتقدُّم املرتبط البُقعي الضمور يف البرص فقدان لعالج العني يف مبارشًة القصري املتداِخل
ويُويل الحاالت، لجميع ممكن غري املبارش الحْقن أن غري كَّرية. السُّ البُقعية والوذمة العمر
الريبي النووي الحمض نقل يمكنها حاملة جزيئات لتصميم كبريًا اهتماًما حاليٍّا العلماء
هو الحاملة الجزيئات هذه وأحد املريضة. الخلية إىل الدم مجرى عرب القصري املتداخل
حجمها يرتاوح ا جدٍّ صغرية جزيئات هي الجسيمات وهذه الدهنية. النانوية الجسيمات
يمكن وبذلك القصري. املتداِخل الريبي النووي الحمض فيها يَُغلَّف نانومرتًا، و٨٠ ٧٠ بني
تأثري من َمحميًَّة الدم مجرى عرب القصري املتداِخل الريبي النووي الحمض ُجزيئات نقل
سيتوبالزم إىل للماء الكارهة الخلية غشاء عرب تمرَّ أن أيًضا ويمكن امُلَفكَِّكة، اإلنزيمات
الخلية تمتصُّ بحيث االستهداف جزيئات حمل يف الحامالت هذه بعض تشرتك الخلية.
يستهدفها. الذي القصري املتداخل الريبي النووي الحمض التحديد وجه عىل املريضة
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تغليف طريق عن مرٍة ألول االسرتاتيجية هذه لألدوية «كاالندو» رشكة اختربت وقد
ى يُسمَّ بربوتني القصري املتداِخل الريبي النووي الحمض تحمل التي النانوية الجسيمات
يُوَجد الرتانسفريين بُمْستَقِبل يُعَرف ُمعنيَّ بربوتني الرتانسفريين يرتبط الرتانسفريين.
السيتوبالزم يف النانوية الجسيمات تدخل االرتباط، حدوث وبمجرد الخاليا. سطح عىل
الرسطانية الخاليا سطح عىل كبرية بكمياٍت الرتانسفريين مستقبالت وتُوَجد الخلوي.
الجسيمات امتصاص ل تُفضِّ الرسطانية الخاليا فإن ثم ومن الطبيعية؛ بالخاليا مقارنة
أُخرى أمراٍض من يُعانون الذين املرىض لعالج أيًضا للتجربة النهج هذا يخضع النانوية.

بي. الكبد التهاب بفريوس املصابني مثل

الطويلة َرة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض جزيئات

مؤخًرا اكتُِشفت التي َرة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض جزيئات من أخرى فئة ثمة
الجزيئات وهذه .(lncRNA) الطويلة َرة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض جزيئات وهي
الجينوم مناطق من عادًة تُنَسخ الريبي النووي الحمض من جزيئات عن عبارة هي
إنرتونات أو إكسونات داخل من نسُخها أيًضا يمكن ولكن النسخ. وحدات بني تقع التي
الطويلة َرة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض جزيئات تتميز الربوتني. تشفري جينات
القصري الريبي النووي الحمض وجزيئات املرسال الريبي النووي الحمض جزيئات عن
الحمض جزيئات بطول مقارنة نوكليوتيد، ٢٠٠ من أكثر يبلُغ فطولها بطولها. األصغر

نوكليوتيًدا. ٣٥ إىل ٢١ من طولها يبلغ التي األصغر الريبي النووي
النووي الحمض من ر ُمَشفِّ غري طويل جزيء آالف ١٠ من يقُرب ما تحديد تمَّ
غالبية وظائف توصيف يتم ولم «إنكود». مرشوع خالل من اآلن حتى البرش لدى الريبي
جزيئات أن الواضح من للدراسة، خضعت التي الجزيئات بني من ولكن الجزيئات. هذه
جينات عن التعبري تنظيم يف دوًرا تلعب الطويلة َرة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض
سيُنَسخ بعينه جنٌي كان إذا فيما التحكم فيمكنها عديدة. مستوياٍت عىل الربوتني تشفري
نُسخة كانت إذا وفيما املرسال، الريبي النووي الحمض نَُسخ توصيل عملية ويف ال، أم
النووي الحمض جزيئات لعبت ال. أم بروتني إىل ستُرتَجم املرسال الريبي النووي الحمض
الرسطانات بينها من األمراض، من عدد تطور يف أيًضا دوًرا الطويلة َرة امُلَشفِّ غري الريبي
وسنتناول الدموية. واألوعية القلب وأمراض املناعية واألمراض العصبية واالضطرابات
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يف الطويلة َرة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض جزيئات فيها تعمل التي املسارات بعض
الخامس. الفصل

ز املحفِّ الريبي النووي الحمض

الحمض إنزيمات أو الرايبوزيم وهي أال الريبي، النووي الحمض من أخرى فئة هناك
الكائنات يف ثم البكترييا يف ١٩٨٢ عام يف مرة ألول اكتُِشفت التي الريبي النووي
تفاعالت تُحفز كإنزيمات هذه الريبي النووي الحمض جزيئات تعمل النواة. الحقيقية
باسم أيًضا تُعَرف فهي لذا الربوتني. إلنزيمات مماثلة بطريقٍة ُمحدَّدة حيوية كيميائية
الريبي، النووي الحمض إنزيمات بعض تُحفز املحفز. الريبي النووي الحمض جزيئات
الريبي النووي الحمض نَُسخ توصيل النووي، الصغري الريبي النووي الحمض مثل
املجاورة اإلكسون تسلسالت وربط املتداخلة اإلنرتون تسلسالت لقطع األولية املرسال
النووي الحمض ن ُمكوِّ وهو — الريبوسومي الريبي النووي الحمض يُعترب وباملثل، مًعا.
فهو املحفز. الريبي النووي الحمض فئة من أيًضا — الريبوسومات يف املوجود الريبي
الببتيد عديدة سلسلٍة يف مًعا األمينية األحماض تربط التي الببتيد روابط تكوين يحفز

الربوتني. تخليق أثناء
لألغراض املخترب يف اصطناعيٍّا الريبي النووي الحمض إنزيمات تخليق يمكن
النووي بالحمض لريتبط الريبي النووي الحمض إنزيم م يَُصمَّ الحالة، هذه يف العالجية.
ثم، ومن الجني. هذا عن التعبري تثبيط إىل يؤدي ما ه، ويَشقَّ املستهَدف املرسال الريبي
عن القصري املتداِخل الريبي النووي الحمض لنهج شبيًها عالجيٍّا نهًجا يستخِدم فهو
الحمض إنزيمات اختربت له. املعزِّزة للمرضأو املسببة الجينات عن التعبري إسكات طريق
التجارب من عدٍد يف الريبي النووي الحمض بعينها جزيئات تستهدف التي الريبي النووي
ذلك يف بما الفريوسية، االلتهابات وبعض والثدي الُكىل رسطان ألمراض كعالٍج الرسيرية
عىل القائم العالج يتقيَّد يس. الوبائي الكبد التهاب وفريوس البرشية املناعة نقص فريوس
الريبي النووي بالحمض العالج شأن ذلك يف شأنه — الريبي النووي الحمض إنزيمات
تحُدث التي وبالتأثريات املستهدفة الخاليا إىل ال الفعَّ غري بالتوصيل — القصري املتداِخل
الجزيئات هذه فائدة لتحسني العمل من املزيد ويجري املستهدف، املكان نطاق خارج

عالجية. كأدواٍت
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الريبي؟ النووي الحمض ندرس كيف

الحمض جزيئات لدراسة استخدامها يُمكن التي املختلفة املعملية التقنيات من عدد هناك
هذه تُشبه نورثرن. لطخة هي َرت ُطوِّ التي األوىل التقنيات إحدى وكانت الريبي. النووي
جزيئات تُحدد النووي، الحمض تحديد من بدًال ولكن ساذرن، لطخة طريقة الطريقة
الحمض يُستخَلص البداية، يف الجزيئات. من خليٍط من الريبي النووي الحمض ُمعينة
جزيئات تُفصل ذلك بعد األنسجة. من ُمعني نوٍع أو معينة خليٍة من الريبي النووي
تنقل ثم الكهربي، الفصل باستخدام للحجم طبًقا العينة داخل الريبي النووي الحمض
بعد املستخَلصة. الريبي النووي الحمض لجزيئات الكاملة املجموعة به تلتصق غشاءٍ إىل
النووي الحمض لتسلسل مكمًال تسلُسلُه يكون موسوم، مسبار الغشاء إىل يُضاف ذلك،
النووي الحمض جزيء يُحدَّد ُمعينة، لظروٍف اللطخة تعرُّض عند البحث. قيد الريبي

املسبار. نَُه هجَّ الذي الريبي
مثل حساسية وأكثر أرسع تقنيات الحايل الوقت يف نورثرن لطخة تقنية محل حل
املتسلسل البوليمراز تفاعل تقنية يف العكيس. النَّْسخ ذي املتسلسل البوليمراز تفاعل تقنية
األنسجة، أو الخاليا من املرسال الريبي النووي الحمض يُستخَرج العكيس، النسخ ذي
النووي (الحمض الجني كمية لتحديد الحًقا. م يُضخَّ ثم مكمل، نووي حمٍض إىل ل ويُحوَّ
تفاعل باسم تُعَرف ُملحقة تقنية استخدام يمكن عنها، التعبري يتم التي املرسال) الريبي
الجيني التعبري مقارنة عند التقنية هذه وتُفيد اللحظي. أو ي الكمِّ املتسلسل البوليمراز
مختلفة. تجريبية أو فسيولوجية ظروٍف ظلِّ يف الخاليا يف أو املختلفة الخاليا أنواع بني

الدقيقة النووي الحمض مصفوفات

التعبري قياَس العكيس النَّسخ ذي املتسلسل البوليمراز وتفاعل نورثرن لطخة تقنية تُتيح
تقنية تسمح ذلك، من العكس وعىل واحد. وقٍت يف جينات بضعة أو واحد جنٍي عن
لكائٍن الكامل الجينوم َعْرب الجيني التعبري بقياس الدقيقة النووي الحمض مصفوفات
عند كبري حدٍّ إىل ضخٍم نطاٍق عىل الجينوم تحليل تقنية وتُفيد واحدة. خطوٍة يف حي
األنسجة بني املقارنة املثال، سبيل عىل عينتنَي. بني الجيني التعبري تحليل مخططات مقارنة
لذلك، تتعرض ال التي والخاليا بعقاقري تُحَقن التي الخاليا أو املريضة؛ واألنسجة السليمة
مجموعات هذا يُحدد أن يمكن املصابة. غري والخاليا ُممِرضة بكائناٍت املصابة الخاليا أو
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بالعينة مقارنة واحدٍة عينٍة يف ُمفرط أو منقوص بشكٍل عنها يُعربَّ التي الفرعية الجينات
من املرسال الريبي النووي الحمض يستخرج الطريقة، هذه يف بها. تُقاَرن التي الثانية
وللتمييز العكيس. النسخ إنزيم باستخدام ُمكمل نووي حمٍض إىل ل ويُحوَّ العينتنَي كلتا
ويُوَسم حمراء، فلورية بواسمٍة العينتني إلحدى املكمل النووي الحمض يُوَسم العينتنَي، بني
مصفوفات من مصفوفٍة إىل تضافان ثم مًعا العيِّنتان تُدَمج خرضاء. فلورية بواسمٍة الثاني
عبارة هي النووي الحمض ورقاقة النووي. الحمض رقاقة إىل أو الدقيقة النووي الحمض
كرشيحٍة رة، مصغَّ دعامٍة عىل ُمثبتًة مختلفًة جيناٍت تُمثل نوويٍّ حمٍض تسلُسالت عن
املكمل النووي الحمض يرتبط املدمجة، العينات إضافة عند املثال. سبيل عىل زجاجيٍة
وتُلتَقط الفلورية عن بحثًا ضوئيٍّا املصفوفة تُْمَسح املصفوفة. عىل املكملة بالتسلُسالت
للحمض تسلسٍل لكل الفلوري الضوء شدة تمثل فلوري. مجهٍر باستخدام صوٌر لها
ثم ومن التسلُسل؛ بهذا املرتبطة املوسومة امُلكمل النووي الحمض جزيئات عدَد النووي
هذه تحليل خالل ومن األصلية. العينة يف املوجودة املرسال الريبي النووي الحمض كمية

العينتني. بني الجيني التعبري يف النسبية االختالفات قياس يمكن حاسوبيٍّا، البيانات

الريبي النووي الحمض تسلسل

رسيعة بُخًطى ،RNA-seq باسم أيًضا املعروف الريبي، النووي الحمض تسلسل يتَّجه
وقياس الريبي النووي الحمض جزيئات لتحديد املعتمدة الطريقة ليُصبح التحول نحو
الريبي النووي الحمض يُستخرج الطريقة، هذه يف الجيني. التعبري تحليل مخططات
باستخدام التسلُسل تحديد عملية تُجَرى ثم ُمكمل، نووي حمٍض إىل ويَُحوَّل ويَُجزَّأ، كامًال،
يشمل والذي ُكليٍّا، الريبي النووي الحمض استخراج من بدًال التايل. الجيل تسلسل أساليب
استخراج أيًضا يمكن الخلية، يف املوجودة املختلفة الريبي النووي الحمض جزيئات جميع
النووي الحمض جزيئات أو امليكروي الريبي النووي الحمض مثل ُمحددة مجموعاٍت
وتَُحوَّل الحجم يف االختالفات أساس عىل الجزيئات هذه تُعَزل َرة. امُلَشفِّ غري الريبي
النووي الحمض تسلسل تقنية استُخِدمت وقد التسلسل. قبل ُمكمل نووي حمٍض إىل
الوظيفية العنارص لتحديد استُخِدَمت فقد النطاق. الواسعة املرشوعات من عدٍد يف الريبي
عمله. وآلية للجينوم َفهمنا ت وغريَّ «إنكود»، مرشوع من كجزءٍ وفهرستها الجينوم داخل
يف االختالفات لقياس الرسطان» جينوم «أطلس مرشوع من كجزءٍ كذلك واستُخِدمت
البيانات وتمهد الرسطانية. وغري الرسطانية الخاليا بني الجيني التعبري تحليل مخططات
وعالجه. الرسطان لتشخيص جديدٍة طُرٍق لتطوير الطريَق الدراسة هذه من امُلستمدَّة
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الرابع الفصل

الربوتينات

وهويتها. سلوكها يُحدد للخلية الربوتيني والرتكيب الربوتني، البيولوجية الوظائف تتطلب

املاء. باستثناء الجسم يف وفرًة الجزيئات أكثر هي الربوتينات أن املستغَرب من ليس لذا،
ألنه األسايس؛ أو األول تعني التي proteios اليونانية الكلمة من بروتني كلمة ت اشتُقَّ
الجينوم يف الربوتني تشفري لجينات يمكن للعواشب. للتغذية األسايس الشكل يُعتَرب كان
مختلف، بروتني مليون من أكثر إنتاج جني، ألف ٢٠ بنحو عددها يقدر التي البرشي،
الرتجمة وبادئات البديل، الوصل خالل من وذلك «الربوتيوم»، اسم مجتمعًة عليها يُطَلق
يُحدد الذي هو الجينوم، وليس الربوتيوم، وحجم للرتجمة. الالحقة والتعديالت املتعدِّدة،
تحتويان الخصيتنَي أن ُوِجد الجسم، أعضاء جميع بني ومن الحي. الكائن تعقيد مدى

الفريدة. الربوتينات من عدد أكرب عىل
ثالثًة النووي الحمض يُشكل حني يف للخلية، الجاف الوزن نصف الربوتينات تشكل
النووي الحمض بني الصلة تحَظ لم فقط. املائة يف ٢٠ الريبي النووي والحمض املائة يف
تاتوم وإدوارد بيدل جورج من كلٌّ أوضح عندما ،١٩٤١ عام حتى كبري باهتماٍم والربوتني
بدورها التي الربوتينات، تصنيع عملية ه تُوجِّ الجينات أن فيه لبس ال قاطع نحٍو عىل
تطلَّبت طافرة خبز عفن فطريات الرائدان هذان صنَع الغذائي. التمثيل عملية يف تتحكَّم
كل أن وتبنيَّ واحًدا جينًا طافر فطٍر كلُّ فَقَد تنمو. كي األميني األرجينني حمض إضافة
فرضية إىل ل التوصُّ إىل هذا وأدَّى األرجينني. تخليق يف يدخل واحٍد إنزيٍم إىل يفتقر طافٍر

واحد». إنزيم واحد «جني
خالل ومن تُغريه، أو الكيميائية التفاعالت ُمعدل ز تُحفِّ بروتينات هي اإلنزيمات
كيف مرٍة ألول وتاتوم بيدل كشف اإلنزيمات، إنتاج يف تتحكم التي هي الجينات أن إظهار

الجزيئي. األحياء علم يف رئيًسا دوًرا تلعب كانت الجينات أن
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يف لتكتمل ا جدٍّ طويًال وقتًا ستستغرق كانت التي التفاعالت ترسيع لإلنزيمات يمكن
عدًدا الربوتينات تلعب كذلك التفاعالت. بعض تُبطئ أيًضا ولكنها الجسم، حرارة درجة
البنيوي الدعم وتوفري الخلية شكل عىل الحفاظ يف تشارك فهي األخرى. املهمة األدوار من
وامليوسني األكتني مثل صة املتخصِّ الربوتينات والعظام. الغضاريف مثل ة الضامَّ لألنسجة
األخرى الربوتينات وتعمل والقلبية. الهيكلية العضلية للحركة االنقباض لتوفري رضوريٌة
مثل املختلفة، الخلوية العمليات وتنسيق تنظيم عىل تعمل التي اإلشارات لنقل «ُرُسل» ک
تُنْتَج التي املضادة األجسام وهي أال الربوتينات، من أخرى فئة تُوَجد اإلنسولني. هرمون

والفريوسات. والفطريات البكترييا مثل الدخيلة العوامل ضد مناعية كاستجابٍة

الربوتينات تركيب

تتَِّسم عضوية مركبات هي األمينية واألحماض أمينية. أحماٍض من الربوتينات ن تتكوَّ
(الطرف طرفيها أحد يف (−NH2) أمينية مجموعة وجود هي األوىل أساسيتني؛ بميزتنَي
ذلك، إىل باإلضافة .(C (الطرف اآلخر الطرف يف (−COOH) كربوكسيل ومجموعة ،(N
الفردية وظائفها منها حمض كل تمنح مختلفة جانبية سالسل األمينية األحماض تحمل
األحماض الربوتينات يف املوجودة والعرشين االثنني األمينية األحماض عىل يُطَلق الخاصة.
األحماض من واثنني عامليٍّا، عليه ُمتَّفًقا نوًعا عرشين من (وتتألف للربوتني املولِّدة األمينية
األمثلة ومن بالربوتني. تعمل ال أخرى أحماضأمينية توجد ولكن حديثًا)، امُلكتَشفة األمينية
يف الجلوتامات من يَُصنَّع عصبي ناقل وهو (جابا)، أمينوبيوتريك جاما حمض ذلك عىل
إذ للبرش؛ «أساسية» بأنها للربوتني املولِّدة األمينية األحماض من تسعة تُوصف الدماغ.

الغذائي. النظام خالل من عليها الحصول يُحتِّم ما وهو تصنيعها، للجسم يمكن ال
آخر أمينيٍّ حمٍض بكربوكسيل ما أمينيٍّ لحمٍض األمينية املجموعة ارتباط يُشكِّل
عن الببتيدية الرابطة هذه تكوين يكتمل مًعا. األمينيني الحمضني تربط كيميائية رابطًة
بقايا باسم الربوتني أو الببتيد يف فردية وحدة كل تُعرف لذلك ماء؛ جزيء إزالة طريق
بقايا من ٧٠ إىل ٥٠ عن تقلُّ التي السالسل تُعرف .(1-4 شكل (انظر األمينية األحماض
إىل ٥٠ عن تزيد التي تلك تُعَرف بينما الببتيد، عديدات أو بالببتيدات األمينية األحماض
سلسلة من أكثر من ن يتكوَّ الربوتينات من العديد أن من الرغم عىل بالربوتينات، ٧٠
اإلنسولني، وهو بروتني، أول تسلسل سانجر فريدريك وضع ،١٩٤٩ عام يف الببتيد. عديدة
ن تتكوَّ الربوتينات أن قاطع بشكٍل هذا أظهر وقد .١٩٥٨ عام يف نُوبل جائزة عنه وحاز

النشويات. يف كما السلسلة ُمتفرعة بُنًى من وليس خطية، سالسل من
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ماء. جزيء إزالة طريق عن أمينيَّني حمَضني بني الببتيدية الرابطة ن تتكوَّ :1-4 شكل

األحماضاألمينية من أكثر أو واحدة سلسلٍة من تتكوَّن كبرية جزيئات هي الربوتينات
ويحمل مختلف حجم أميني حمض ولكل الدقة. شديدة األبعاد ثالثية بُنًى يف مطوية
الطي عملية تُيرسِّ التي هي املختلفة الجانبية املجموعات وطبيعة مختلفة. جانبية مجموعة
هو باولينج لينوس كان الة. فعَّ ثالثية بروتينية بنية لتكوين الببتيد عديد لسلسلة الصحيح
هيدروجني ذرة بني الضعيفة الجاذبة القوة وهي — الهيدروجينية الرابطة طرح من أول
ثالثية. بنيٍة يف الربوتني طي لتعزيز كآليٍة — الشحنة سالبة قريبة وذرة جزيء يف
والرت من كلٌّ أوضح حسبما للماء، الكارهة التفاعالت طريق عن أيًضا الطي عملية تتمُّ
سلسلة عىل للماء كارهة جانبية سالسل تتجمع مرة. ألول ليندرسرتوم-النج وكاج كاوزمان
املاء. مالمسة تتجنب الطريقة وبهذه الجزيء، قلب يف وتُطَمر مًعا، األمينية األحماض
الجزيئية الشابريونات ى تُسمَّ خاصة بروتينات عىل أيًضا للربوتني الصحيح الطي ينطوي
الببتيد عديدة سالسل من الربوتينات ن تتكوَّ ذلك وعىل الربوتني. وطيَّ ثَنَْي ز تُحفِّ التي
أيًضا الربوتينات من العديد يحتوي الببتيد. ُمتعددة فرعية كوحداٍت أو ُمنفردة إما تعمل
مجموعة مثل العضوية املجموعات أو املعادن أيونات مثل مرتبطة مساعدة عوامل عىل
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مثل الفيتامينات، من العضوية املساعدة العوامل تُْشتقُّ ما وغالبًا الهيموجلوبني. يف الهيم
الفوليك. حمض أو النياسني أو ٦ ب فيتامني

هذه تُْرَهق عندما أو الربوتني وظائف من بعينها لوظيفٍة حاجٌة هناك تكون ال عندما
إعادة عملية وتتم مكوناتها. تدوير ويُعاد وتَُفكَّك ر تَُدمَّ كي الربوتينات تَُميَّز الوظيفة،
وظائف لها التي تلك أو التاِلفة بالربوتينات يُْحتََفظ ال بحيث بعنايٍة هذه الربوتني تدوير
بعمره الربوتني عمر يُقاس الخلية. عمل مع تتداَخل ال حتى وذلك فَحْسب، مؤقتًا مطلوبة
عدم يؤدي أن ويمكن سنوات. إىل يصل قد أو ثواٍن بضع يستمرَّ أن يمكن الذي النِّصفي،
تُسبِّب والتي الخاليا، يف للمواد طبيعيٍّ غري تراُكٍم إىل الربوتني دوران اكتمال عدم أو كفاءة

املثال. سبيل عىل ألزهايمر مرض

الربوتينات؟ ندرس كيف

تتعطَّل عندما يحدث وماذا الربوتينات، عمل كيفية لَفهم إليها نحتاج التي املعلومات ما
باملرض؟ اإلصابة عند وظيفتُها

الخلوي» «الحساء من االهتمام محل الربوتني عْزل عىل قادرين نكون أن أوًال املهم من
محل الربوتني لتحديد وسيلٍة إيجاد هو التنقية لعملية والعنرصالحيوي الكبرية. للجزيئات
للربوتني، اإلجمالية الشحنة أساس عىل ذلك تحقيق ويمكن العزل. عملية خالل االهتمام
ما وهو حجمه، حسب أو سطحه، عىل املوجودة األمينية األحماض نوع إىل ترجع التي

الطريقتنَي. من مزيج أو الربوتني، يحتويها التي األمينية األحماض عدد عىل يعتمد

األبعاد والثنائي األحادي الكهربي والفصل الكهربية املتساوي التبئري

أو الفسيولوجي الهيدروجيني الرقم عند تحملها التي الشحنة يف األحماضاألمينية تتفاوت
يمكن للربوتني. السطحية الشحنة عىل يؤثر بدوره وهذا (pH 7 (حوايل الحموضة معامل
السالبة األمينية األحماض تُواِزن بحيث املخترب يف العينة لبيئة الحموضة معامل تغيري
الحموضة معامل ويُعَرف الشحنة. املوجبة األمينية لألحماض النهائي التأثري الشحنة
سمة وهي ،(pI) الكهربي التساوي بنقطة ما بروتنٍي عىل شحنة صايف فيه تُوَجد ال الذي

الربوتني. لتحديد مميزة
هالمية مواد عىل وضعها طريق عن السطحية شحنتها أساس عىل الربوتينات تُفَصل
هي املستخَدمة الهالمية املادة تكون ما وعادة الهيدروجيني. الرقم قيمة تثبيت فيها تم
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تتحرك بسهولة. فيه التحكم ويمكن للمسام د ُموحَّ بحجٍم تمتاز التي األكريالميد مادة
يتطابق التي النقطة عند تستقر حتى كهربائي تيار تأثري تحت الهالم عرب الربوتينات
يُوَجد ال املعامل، هذا عند الهالم. يف الكهربي التساوي نقطة مع الهيدروجيني الرقم فيها
بربوتينات هالمية مادة ذلك عن وينتُج الهجرة. ف تتوقَّ ثم ومن للربوتني؛ شحنة صايف

الكهربية. تَساويه لنقطة وفًقا منها كلٌّ يتموضع عة، ُمتجمِّ

pH 3 pH 10 

البعد الثانيالبعد األول

فصل وفًقا للشحنة
(التبئ6 ا5تساوي الكهربية) مزيج

الربوت=

فصل وفًقا للحجمهالم البَُقع

كتلة
عالية

كتلة
منخفضة

أساس عىل الربوتينات فصل األبعاد الثنائي الهالمي الكهربي للفصل يمكن :2-4 شكل
للكشف الحالة) هذه (يف بالفضة الربوتينات تَُلطَّخ ذلك بعد (كتلتها). حجمها ثم شحنتها

فيل. السُّ اإلطار يف موضح هو كما البَُقع، من فريد نمٍط عن

الفصل أو الجزيئية الغربلة طريق عن لحجمها وفًقا الربوتينات فصل أيًضا يمكن
شحنة منها لكل يكون بحيث مطهرة مادٍة يف الربوتينات تَُغلَّف ذلك، ولتطبيق الكهربي.
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ولترسيع فحسب. أحجامها عىل بناءً االنفصال من يمكِّنها بَدوره وهذا متطابقة. سطحية
تتحرك كهربائي. تيار بواسطة الغربلة مصفوفة عرب الربوتينات تُسحب الفصل عملية
الهالم. يف أبطأ تتحرك التي األكرب الجزيئات وتجتاز أرسع بشكٍل حجًما األصغر الربوتينات
يف والشحنة للحجم املختلفة املقاييس عىل بناءً هاتنَي الفصل طريقتي بني الجمع يمكن
فتُفَصل األبعاد. الثنائي الهالمي الكهربي الفصل باسم تُعَرف األبعاد ثنائية واحدة طريقٍة
ويمكن الربوتني. لحجم تبًعا إضايف فصل ذلك وييل أوًال، الشحنة أساس عىل الربوتينات
الُحَزم تسجيل يمكن .(2-4 شكل (انظر خاصة بَُقع خالل من الهالم يف الربوتينات رؤية
األمر. لزم إذا الكتلة مطيافية قياس مثل التحليالت، من املزيد إلجراء إزالتها أو البَُقع أو

الجزيئات وزن عملية أو الكتلة مطيافية

الكهربية. شحنتها صايف أو إجمايل جانب إىل حجمها، أو كتلتها خالل من الربوتينات تُميَّز
مطيافية قياس تقنية خالل من قياسها يمكن والتي الشحنة، إىل الكتلة نسبة هي وهذه
ُمتحرك جسٍم انحراف مقدار أن الكتلة مطيافية عليه تقوم الذي األسايس املبدأ الكتلة.
بالستيكية طاولة تنٍس كرة رضبَت إذا املثال، سبيل عىل كتلته. عىل يعتمد معينة قوٍة بفعل
الرضبة قوة تأثري تحت العادية التنس كرة من بكثري أكرب بمسافٍة مسارها عن فستنحرف
املثال يف التنس مرضب أو الكرة مرضب محلَّ املغناطيسية الحقول وضعنا إذا نفسها.
كهربيٍّا، املشحونة الجسيمات مسار لتحريف استخدامها املمكن من أن نجد السابق،
الربوتينات من عدٍد لتحديد التقنية هذه استخدام يمكن الجزيئية. األيونات باسم املعروفة
فقط صغرية كمياٍت باستخدام الخلية يف املوجودة الربوتينات كل يجمع مزيج داخل
ولتقنية سابًقا. املعزولة الربوتينات لتحليل أيًضا استخدامها ويمكن البدء. مادة من
لفحص أو األدوية الختبار الطب يف تُستخَدم فهي عديدة؛ استخدامات الكتلة مطيافية
مثل البيئي التلوث عن وللكشف البيولوجية، األنسجة أو السوائل باستخدام الوالدة حديثي
الجديدة. األدوية خواص اختبار عند الدوائية الصناعات وتستخدمها األنهار، يف امللوثات

الربوتيوم دراسة

جميع إىل لإلشارة ١٩٩٤ عام يف مرة ألول «الربوتيوم» مصطلح ويلكنز مارك استخدم
بالنسبة محددة. ظروٍف يف حي كائن أو نسيج أو خلية عنها تُعرب التي الربوتينات
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التي الربوتينات جميع استخالص يمكن الفريوسات، مثل البسيطة، الحية الكائنات إىل
الفريويس. الربوتيوم عىل تحتوي ما هي الربوتينات وهذه تسلُسلها، من جينوماتها رتها شفَّ
من بكثرٍي أكرب الكامل الربوتيوم فيكون تعقيًدا، األكثر الحية الكائنات إىل بالنسبة أما
والتعديالت املختلفة، الرتجمة وتوقف بدء ومواقع للجينات، البديل للوصل نتيجة الجينوم
الجينوم رها يُشفِّ التي الربوتينات كل تُوَجد ال الكائنات، هذه إىل بالنسبة للرتجمة. الالِحقة
الربوتينات تلك هو يهم ما جزئي. بروتيوم يُدَرس ما عادًة لذا وقت؛ أي يف نسيج أي يف

محددة. ظروٍف يف الخاليا من ُمعينة أنواٍع يف عنها يُعرب التي
ألن األبعاد؛ الثنائي الكهربي الفصل طريق عن الربوتيومات دراسة تُجرى ما عادة
ونقطة كتلتها باستخدام الببتيدات تحديد يمكن ببتيد. ألفي تفصل أن يمكن التقنية هذه
تحديد تم وقد البيانات. قواعد يف املوجودة باملعايري تُقاَرن كإحداثيات الكهربي تساويها
حديثة تقنيٍة جانب إىل الكتلة مطيافية قياس باستخدام مؤخًرا معروفة غري ببتيدات
الربوتيومات. دراسة يف ثورًة أحدث مما الببتيد، لكتلة الوراثية البصمة باسم تُعرف
وقد فحسب. كتلتها بل الببتيدات، تسلُسالت تحديد تتطلَّب ال بأنها الطريقة هذه تمتاز
دمج .(١) االسرتاتيجية هذه باستخدام البرشي الربوتيوم لخريطة مسودة مؤخًرا نُرشت
طبيعيٍّا برشيٍّا نسيًجا ثالثني من جمعوها التي الربوتيومية البيانات املسودة هذه واضعو
وهو جينًا، ١٧٢٩٤ بواسطة املشفرة الربوتينات عىل التعرُّف من مكَّنهم ما وهو مختلًفا،
أهمية تكُمن البرشي. الجينوم يف للربوتني املشفرة الجينات من املائة يف ٨٤ بنحو يُقدَّر ما
مع الربوتينات بها تتغريَّ التي الطُرق يف للبحث األساس سيوفر أنه يف الطبيعي الربوتيوم

باألمراض. اإلصابة

الربوتني ِبنية دراسة

الجزيئات مع التفاُعل وإمكانية األبعاد الثالثية البنية عىل الربوتينات معظم وظائف تعتمد
بعض إىل نحتاج هذا ولدراسة البنية. هذه رها توفِّ التي املساعدة العوامل أو األخرى الكبرية
شكًال يتطلَّب وهذا الذرِّي. املستوى عىل الربوتني ِبنية ر تصوُّ لنا تُتيح التي التكبري وسائل
الذرات؛ لتمييز يكفي بما قصرية موجية بأطواٍل الكهرومغناطييس اإلشعاع أشكال من
اإلشعاع بخصائص السينية األشعة تتمتع ا. جدٍّ طويل املرئي للضوء املوجي الطول ألن
البُنى لفحص مثاليًة يجعلها مما نانومرت، ٠٫١ إىل تصل موجية بأطوال الكهرومغناطييس
ماكس األملاني العالم بفضل عاٍم مائة نحو منذ النور إىل التقنية هذه خرجت الذرِّية.
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مجموعٍة عرب السينية األشعة تمرير عند للبلورات. السينية األشعة حيود ُمكتِشف الو فون
بعضها املختلفة الناتجة املوجات وتتداَخل تتشتَّت، فإنها بلورة، يف الذرَّات من منتظمة
األمواج بحركة اليشء بعض شبيه هنا األمر اإللغاء. أو اإلضافة طريق عن إما بعض مع
الناتج السينية األشعة حيود نمط استخدام يمكن فيها. حجٍر سقوط عند ماء بركة عىل

النووي. الحمض حالة يف رأينا كما األصلية الجزيئات يف الذرات ترتيب حساب إلعادة
منتظمٌة مجموعٌة لديها يكون ثم ومن بلورات؛ اة املنقَّ الربوتينات تشكل أن يمكن
األساسية والوسيلة حيود. نَمط لتشكيل السينية األشعة تُشتِّت أن يمكن التي الذرات من
تشكيل إىل يؤدي مما إلكرتوناتها، خالل من هي السينية األشعة موجات لتشتيت للذرات
خالل من يتمُّ الذي السينية األشعة حيود نمط التقاط يمكن ُمنعكسة. أو ثانوية موجاٍت
يُوَضع شحنات اقرتان جهاز مثل صور، ُمستشِعر أو فوتوغرايف لوٍح عىل الربوتني ذرَّات
الحيود صورة عىل املوجودة للبَُقع النسبية والشدة النمط يُستخَدم ذلك بعد البلورة. خلف
سلسلة لتحويل دة املعقَّ البيانات معالجة ويلزم األصيل. الربوتني يف الذرَّات ترتيب لحساب
أُوىل كانت للربوتني. األبعاد ثالثية صورٍة إىل األبعاد الثنائية التشتت أو الحيود أنماط
ويتجىلَّ .١٩٥٨ عام يف والهيموجلوبني امليوجلوبني هي اكتُِشفت التي الربوتينية البُنى
حقيقة خالل من الجزيئي األحياء علم إىل بالنسبة وأهميتها التقنية لهذه املستمر النجاح
الطريقة، بهذه البيولوجية للجزيئات بنية ألف ١٠٠ من يقرب ما تحديد تم قد أنه
عىل الصناعة؛ يف السينية باألشعة البلورات تصوير يُستخَدم كذلك لربوتينات. ُمعظمها

الدوائي. الربوتني تفاعالت ملراقبة الدوائية املستحرضات يف املثال، سبيل
بدَّ فال ما، لدواءٍ ُمحتَمل كهدٍف عدوى أو مرٍض يف أسايس بروتني تحديد بمجرد
السينية باألشعة البلورات تصوير تقنية تُتيح الذري. املستوى عىل عمله كيفية معرفة من
ترتيب عن أساسية معلوماٍت توفري ثَم ومن للربوتني؛ األبعاد الثالثية البنية «رؤية»
ثم الجزيئات فيها ترتبط التي املنطقة وهي النشطة، مواقعها يف األمينية األحماض
يمكن املستهَدف، املوقع يف األمينية األحماض تحديد بعد ما. كيميائيٍّ لتفاعٍل تخضع
علم أدَّى وقد نشاطه. وتُثبِّط املعني الربوتني تربط أن شأنها من التي األدوية تصميم
عالٍج اكتشاف إىل السينية باألشعة البلورات تصوير تقنية مع باالشرتاك الجزيئي األحياء
يف شخٍص مليون ١٧٠ من أكثر يُصيب فريوس وهو يس، الوبائي الكبد اللتهاب جديد
ن يتضمَّ يس امُلزِمن الكبد التهاب لفريوس السابق القيايس العالج كان العالم. أنحاء جميع
أُجِرَي كبرية. جانبية آثار له وكانت إنرتفريون، ألفا للفريوسات املضاد العامل حقن
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إنزيم وهو العدوى، يف دوًرا يلعب الذي األسايس اإلنزيم لبنية السينية باألشعة مسٌح
اإلنزيم، لهذا النشط املوقع يف الرئيسية األمينية األحماض تحديد بعد السريين. بروتياز
يُعتَرب الفريويس. الربوتياز وتُثبِّط املوقع هذا مع حجمها يتناسب صغرية ببتيدات مت ُصمِّ
الريبي النووي الحمض ره يُشفِّ الذي الربوتينات أحد لشقِّ رضوريٍّا هذا السريين بروتياز
يلعب الفريوس. تكاثُر دون تثبيطه يحول ثَم ومن يس؛ الوبائي الكبد التهاب لجينوم
املضادة املضيف الكائن دفاعات من جزءًا أيًضا يُدمر ألنه مزدوًجا؛ دوًرا السريين بروتياز
بُنى تحليل خالل من ممكنًا تصنيعه أصبح الذي الدواء حاليٍّا ق َويُسوَّ للفريوسات.

.(TelaprevirTM) «تيالبريفري» اسم تحت الربوتني
بروتينية بنية ألف ١٠٠ من يقرب ما الربوتينات لبيانات العاملي البنك يؤرِشف
طريق عن الربوتينات ُمتعدِّدة مركبات تجربة اآلن وتُجرى .١٩٧١ عام منذ ُجِمعت
الوقت يف املقطوعة. الصور أُحجية مثل مًعا الفردية األجزاء ربط ثم مجزأ بشكٍل بلورتها
ة، املهمَّ البُنى وتشمل السينية. األشعة شعاع محل صة املتخصِّ الليزر أجهزة تحل الحايل،
الذي البرشية املناعة نقص لفريوس الثالثي الخطاف اآلن، حتى لحلِّها العلماء ل توصَّ التي
وتُشبه التكاثُر. أجل من بها واالرتباط يُفضلها التي الخلية إلصابة الفريوس يَستخِدمه
الشهري الرمز الثالث؛ مان أرُجل الفريوس غالف داخل املوجود الربوتيني املركب هذا بنية

مان. لجزيرة
هذه تُناسب ال فهي لذا ومستقرة؛ كبرية بلوراٍت الربوتينات من العديد يشكل ال
اآلن يُستخَدم السينية، باألشعة البلورات تصوير تقنية نجاح من الرغم وعىل التقنية.
الجزيئية. البُنى لتوصيف وُمكمل بديل كنهٍج النووي املغناطييس بالرنني الطيفي التحليل
للنواة املغناطيسية الخواص النووي املغناطييس بالرنني الطيفي التحليل تقنية تَستغل
الجزيئية للبيئة وفًقا إصداره وتُعيد الكهرومغناطييس اإلشعاع تمتصُّ التي الذرية،
عىل تعتمد ولكنها مبارشة صورة التقنية تُنتج ال الذرَّات. نُِويِّ عىل تؤثر التي املحلية
التصوير من كنوٍع التقنية هذه ر تصوُّ يمكن األبعاد. ثُالثية نماذج إلنشاء الحسابات
تُستخَدم وال ما. جزيءٍ ِبنية حساب من العلماء تُمكِّن التي للجزيئات املغناطييس بالرنني
األخرى، الجزيئات مع تفاعالتها لتحديد أيًضا ولكن الجزيئية، البُنى لتحديد فقط
تحديد إمكانية يف األساسية فوائدها إحدى وتتمثَّل وقتية. أو ضعيفًة كانت وإن حتى
فسيولوجية أهميٍة ذات ميزٌة وهي محلول، يف املوجودة الجزيئات باستخدام البُنى

أكرب.
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الجزيئي األحياء علم

املناعية بالوسائل الربوتني عن الكشف
املناعية الجلوبولينات تتميز املناعي. الجلوبولني باسم املضادة األجسام أحد يُعَرف
أو بمواقع واملفتاح» «القفل بطريقة وترتبط للغاية محددة ُجزيئي تمييز بخصائص
واعتُربَت املستضد. أو األنتيجني باسم يُعَرف آخر بروتني عىل بعينها أنتيجينية ُمحددات
الجزيئي. األحياء علم يف الكشف تقنيات من للعديد وأساسية قوية أداًة العالية الدقة هذه

VV

VV

C

C C

HH

C

L L

مواقع
ارتباط

(L) خفيفتنَي واثنتنَي (H) ثقيلتنَي سلسلتني من املناعي الجلوبولني جزيء يتكوَّن :3-4 شكل
ُمتغريَين وموقَعني (C) ثابت بطرف Y حرف شكل عىل هيكًال تُشكل الببتيد عديدات من

.(V) األنتيجني الرتباط

يان تُسمَّ كبريتنَي اثنتنَي الببتيد، عديدات أربع من مناعي جلوبولني جزيء كل يتكوَّن
السالسل هذه ترتبط الخفيفة. بالسالسل يان تُسمَّ أصغر واثنتنَي الثقيلة بالسالسل
إذ التغري، شديدا بأنهما Y الحرف طرفا يتَِّسم .Y حرف شكل عىل تكوين يف تَساهميٍّا
الجانب عىل ،Y الحرف ساق أما األنتيجينات. من كبرية ملجموعٍة ارتباٍط مواقع يُشكالن
هو املناعي والجلوبولني .(3-4 شكل (انظر األنواع نطاق داخل ثابتة فتكون اآلخر،
يف الوظائف من مجموعٍة يف تدُخل املناعي الجلوبولني بروتينات من ُعليا فصيلٍة يف عضو

املناعي. الجهاز
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الربوتينات

ويسرتن لطخة

هاري أدخل الهالم. فصل بعد الربوتينات عن تكشف مناعية تقنية هي ويسرتن لطخة
ومع املايض، القرن سبعينيات يف التقنية هذه بسويرسا ميرش فريدريش معهد من توبني
الدعائم من واحدة أصبحت اآلن، تجاريٍّا األولية املضادة األجسام من اآلالف عرشات توافر
لطخات مع تماشيًا ويسرتن» «لطخة التقنية يت ُسمِّ الجزيئي. األحياء لعلم األساسية
ولطخات ساذرن، إدوين اكتشفها التي ساذرن لطخة باسم تُعَرف التي النووي الحمض
إيسرتن. لطخة تُوَجد ال ولكن نورثرن. لطخة اسم عليها أُطِلق التي الريبي الحمضالنووي

١٧
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عينة ضابطة

إشارة

إنزيم - جسم

مضاد ثانوي

غشاء جسم

مضاد أوَّيل

الكتلة الجزيئية بالكيلودالتون
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الغشاء وتلطيخ الحجم، حسب الفصل من مزيًجا ويسرتن لطخة تقنية تستخِدم :4-4 شكل
الربوتينات. من مزيج وسط ما بروتنٍي لتحديد محدَّدة مضادة أجساٍم باستخدام رب والسَّ
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الجزيئي األحياء علم

املنفصلة الربوتينات تنقل الربوتينية، املناعية اللطخة أو ويسرتن، بلطخة يتعلق فيما
متناول يف تُصبح كي غشاء عىل تلطيخها أو تحريكها طريق عن األكريالميد هالم من
انجذاب لَديه الغشاء ألن ونظًرا ُمحدَّدة. كشٍف عملية يف املستخَدمة املضادة األجسام
رب السَّ قبل زائدة ارتباط ُقدرة أي تثبيط من عندئٍذ بد فال بالربوتينات، لالرتباط شديد
الجسم يرتبط بروتني. عن عبارة نفسها هي التي األولية أو املحددة املضادة باألجسام
به. الخاص األنتيجيني املحدد عىل يحتوي اللطخة عىل موجود بروتني بأي األوَّيل املضاد
عىل يتعرَّف ثانوي مضاد جسٍم بواسطة املرتِبط األوَّيل املضاد الجسم يُكتََشف ذلك بعد
املضاد الجسم يأتي بها. ويرتبط األويل املضاد للِجسم الثابتة املناعي الجلوبولني منطقة
ذلك بعد يعمل الذي القلوي الفوسفاتاز أو البريوكسيداز مثل بإنزيم موسوًما الثانوي
التعرف يُتيح مما كيميائي تألٍق ذي أو ن ُملوَّ نهائي ُمنتٍج إىل لتحويلها كيميائية مادٍة عىل

.(4-4 شكل (انظر كميته وتحديد املطلوب الربوتني عىل

املناعية الهيستولوجية الكيمياء

تحويل بعد الطعام قائمة بتحديد األنسجة نقع بعد الربوتينات ُمكونات دراسة ُشبِّهت
وجود مكان مثل املهمة املعلومات من الكثري سيُفَقد فحينئذ حساء. إىل طبقك محتويات
باستخدام األمراض ص تَُشخَّ ما وغالبًا الخاليا. من نوٍع أي يف حتى أو الخلية يف الربوتني
أو وظائف أو بعينها خاليا بأنواع املرتبطة الربوتينات وتحديد النسيج من رقيقة أجزاءٍ
أمًرا أيًضا للنسيج الفردية الخاليا يف الربوتيني التعبري دراسة وتُعد ُمعينة. مرضية حاالت
النسيج يف املوجودة الربوتينات تكون التقنية هذه يف البيولوجي. الطب ألبحاث جوهريٍّا
يف العينة تُطَمر ذلك وبعد ِبنيتها، عىل للحفاظ تصالبيٍّا مرتبطة أو ثابتة العضو أو
تُثبَّت ذلك، بعد بسهولة. األنسجة من أجزاء بقطع يسمح البارافني. شمع مثل ما وسٍط
ُمعينة. بروتينات عن بحثًا وتُلطخ زجاجي ِمجهر رشائح عىل األنسجة من رقيقة أجزاء
مع استخدامها ويمكن املثبتة األنسجة يف للربوتني املناعية بالخواص يحتفظ ما عادة
تقنية يف ويسرتن. لطخة لتقنية مماثلة بطريقٍة ما بروتنٍي لتحديد ُمحدَّدة مضادة أجساٍم
عىل يعمل بفلوروفور الثانوي املضاد الجسم ربط يمكن املناعية، الهيستولوجية الكيمياء
املضاد الجسم ربط يمكن وكبديل، املجهر. تحت ج لتتوهَّ تنشيطها عند اإلشارة تضخيم
رؤيته يمكن ما وهو االهتمام، محل الربوتني موقع يف ملونًا ُمنتًجا ينتج بإنزيٍم الثانوي
النواة مثل العينة مالمح إلبراز ُمباين ن ُملوِّ يُطبَّق ما وغالبًا ضوئي. مجهٍر خالل من

والتخزين. الفحص قبل الخلية وغشاء
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الربوتني ونظائر الجيني التكرار

مكررة نَُسخ إنتاج إىل السنني ماليني مدى عىل النووي الحمض استنساخ يف األخطاء أدت
منفصل نحٍو عىل ذلك بعد املكررة النسخ هذه تتطور أن يمكن معينة. موروثة جينات من
ُمهمة آليًة الجيني التكرار ويُعترب مختلف. بشكٍل تعمل مماثلة نظائر أو بروتينات إلنتاج
األشكال أو الربوتني نظائر تكوين إىل تؤدي دة املعقَّ الحية الكائنات تطور يف أخرى
املنتجة الجلوكوز تَحلُّل عملية يف ينَشط الذي اإلينوالز إنزيم ذلك عىل مثال وخري اإلسوية.
تَنتُج والتي وجاما، وبيتا ألفا وهي أال الفقاريات، يف نظائر ثالثة اإلنزيم هذا يملك للطاقة.
الدماغ مثل الجاليكولية األنسجة يف كبري بشكٍل اإلينوالز عن يُعربَّ جيني. تكرار حدثي عن
الخطوة اإلينوالز يحفز الطاقة. من عالية احتياجات منها لكلٍّ التي والكبد والعضالت
فوسفو-إينول إىل فوسفوجليرسات ٢ تحويل طريق عن الجلوكوز تحلُّل يف األخرية قبل
الوحيد الشكل وهو الكبد، يف واسع نطاٍق عىل ألفا شكل عن التعبري يتم البريوفيك. حمض
العصبية الخاليا إينوالز جاما ويخصُّ العضالت، يخصُّ فهو إينوالز البيتا أما فيه. املوجود
أشكاٍل عن التعبري املختلفة لألنسجة يمكن الطريقة وبهذه العصبية. اء الصمَّ الُغَدد وخاليا
مرحلة يف واحد جيني تكرار حدث من اإلينوالز نظائر نشأت نفسه. الربوتني من مختلفة
منفصلة. وجاما بيتا نظائر ظهور إىل أدى ثاٍن بتكراٍر متبوًعا الفقاريات تطور من ُمبكرة

الثالثة. النظائر بني ارتباًطا األكثر هي وجاما بيتا بروتينات وتُعتَرب

الجيني» «التقاُسم أو الوظائف املتعددة الربوتينات

النسبي الحجم يف ذلك وينعكس الطبيعة، يف تعقيًدا الحية الكائنات أكثر اإلنسان يُعترب
عدد ويتجاوز مرات. ثالث الذبابة حجم تعقيد تعقيده يف يفوق الذي البرشي، للربوتيوم
حقيقة وتُعترب بكثري. املعروفة َرة امُلَشفِّ الجينات عدد األعقد الحية الكائنات يف الربوتينات
الطرق إحدى هي منظمٍة بطريقٍة ولكن متعددة وظائف يؤدِّي الربوتينات من العديد أن
أدَّت التي الربوتينات اكتسبت وقد الجينات. عدد زيادة دون ُمعقد بروتيوم بها ينشأ التي
من األحيان من كثرٍي يف وُمتباينة إضافيًة وظائَف الكائنات من أسالفنا لدى واحًدا دوًرا

التطور. خالل
أن وهو مذهل اكتشاٍف إىل ١٩٨٧ عام يف وويستو بياتيجورسكى من كلٌّ توصل
يف كانت الكريستالني، باسم واملعروفة الفقاريات، لدى العني عدسة يف الشفافة الربوتينات
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إلنتاج الجلوكوز تكسري يف للجلوكوز املحللة اإلنزيمات بعض مثل الربوتينات نفس الواقع
نازٍع إنزيٍم عن عبارة هو إبسيلون نوع من الكريستالني كان البط، عيون يف الطاقة.
ألفا إنزيم هو السالحف يف تاو نوع من الكريستالني أن تبني بينما الالكتات، لهيدروجني
ا جدٍّ عالية تركيزاٍت إىل وتصل العدسة يف اإلنزيمات هذه ترتاكم السكر. يُحلل الذي إينوالز
بنيوية وظيفة لها يكون أن املحتمل من ولكن االحتمال. بعيد أييض دوٍر وجود يبدو حيث
الربوتني، من صغريًا جزءًا إال ليس التحفيز يف املستخَدم لإلنزيم النشط واملوقع فقط.

ثانية. وظيفٍة الكتساب فائضة سعة يرتك ما وهو
األكثر األمثلة بني من التحفيز إىل باإلضافة أخرى أدوار لها التي اإلنزيمات وتُعد
الجلوكوز مثل السكريات تكسري يف السكر تحلل مسار يدخل الجني. هذا لتقاسم شيوًعا
وظائف بشدٍة واملحفوظِة القديمِة املسار هذا إنزيمات من العديد طور وقد الطاقة. إلطالق
«وظيفة ألداء الخلية يف موقعها الربوتينات تُغري ما وغالبًا «تقاسمية». وظائف أو ثانوية
السكر، تَحلُّل ملسار التحفيزية وظيفته السيتوبالزم يف اإلينوالز إنزيم يؤدي وهكذا ثانية».
الخلوي، الغشاء يف موجوًدا يكون عندما ولكن العدسة، يف بنيويًة وظيفته تكون بينما

لاللتهابات. الداعمة االستجابات يف دوًرا له أن اتضح
يدفع الذي الوحيد التطوُّري الضغط هو للجينوم املحدود الحجم يكون ال قد
ميزة واحٍد بروتنٍي يف وظيفتنَي بني للجمع يكون أن يمكن الجيني. للتقاسم الربوتينات
دون البيئية للتغريات برسعٍة االستجابة من يمكِّنها مما الخلية، يف متعدِّدة أنشطة تنسيق
الجزيئي األحياء علم اختصاصيُّو وصف وقد طويلة. وترجمة نسخ عمليات إىل الحاجة
يدرسون كانوا عندما مرة ألول األمَر هذا الخلوي الهيكل وتنظيم الخلية بالتصاق املهتمون
الخلية سطح عىل واسع نطاق عىل البيتا-كاتينني عن التعبري يتم البيتا-كاتينني. بروتني
العلماء دهشة تخيَّل الطالئي. النسيج وسالمة الخلية شكل عىل الحفاظ يف دور وله
النواة. داخل النسخي نشاطه بسبب يُْدَرس كان الذي نفسه الربوتني أنه وجدوا عندما
إشارات ينسق ألنه البيولوجية؛ الناحية من َمنطقيٍّا الربوتني لهذا املزدوج الدور يعترب
أُزيح الذي البيتا-كاتينني تدمري مجرد من فبدًال النسخية. االستجابات مع الخلية سطح
للتقاُسم رائًعا مثاًال هذا ويُعد النسخ. لعملية كمنشٍط يُستخَدم صار الخلية، سطح من

اإلشارات. بمسار الخلية سطح عىل بنيويٍّا تغيريًا يربط الذي الربوتيني الجيني
إىل يُنَْقل حيث البيتا-كاتينني إطالق إىل أخرى بخليٍة الخلية التصاق فقدان ويؤدِّي

للتكاثر. الالزمة الجينات من مجموعة ينشط نسٍخ كعامل الثاني بَدوره ليقوم النواة
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واحد جني من تنتُج التي للربوتني اإلسوية األشكال

أن ويمكن باألساس، نفسه الربوتني من مختلفة أشكال هي للربوتني اإلسوية األشكال
الحمض معالجة ويمكن املختلفة. الخاليا أنواع بني أو الخلية داخل إما موقعها يف تختلف
الجينية املنتجات من العديد لتشكيل مختلف نحٍو عىل واحد جني من الريبي النووي
عملية وتُعد متنوعة. وظائف لها التي للربوتني اإلسوية األشكال أو الرتابط الشديدة
إنتاج خاللها من يمكن التي الوسائل إحدى األويل الريبي النووي للحمض البديل الوصل
طريق عن للربوتني اإلسوية األشكال تنشأ كذلك نفسه. الجني من مختلفة بروتيناٍت
ُمتشابهة الربوتينات من عائالٍت إلنتاج الرتجمة أثناء بديلٍة وتوقٍف بدءٍ إشارات استخدام
TP53 جني .TP53 الجني هو ذلك عىل مثاٍل وخري تنظيميٍّا. تختلف ولكنها وظيفيٍّا،
عرش وأحد ،FLp53 الكامل الربوتني وهي أال الربوتينات، من عائلة تشفري عن مسئول
إلنتاج لإلكسونات بديل وتوصيل بديلة بدء مواقع باستخدام تنشأ أقرص إسويٍّا شكًال
لجميع البيولوجية األهمية بعُد تُحدَّد لم .(٢) املرسال الريبي النووي الحمض من جزيئات
اإلجهاد إشارات ترجمة يف دوًرا تلعب أنها املؤكد من ولكن عرش، االثني اإلسوية األشكال

الداخيل. التوازن عىل يعتمد البقاء عىل للحفاظ سلوٍك إىل

الرتجمة بعد ما تعديالت

أحد دور تعديل يمكنها أخرى عملية فهو الرتجمة، بعد ما تعديالت مصطلح يُوحي كما
الببتيد سلسلة يف األمينية األحماض إىل كيميائية مجموعات إضافة طريق عن الربوتينات
شائعة آلية (الفسفرة) الفوسفات مجموعات إضافة تُعترب املثال، سبيل عىل الرتجمة. بعد
األخرى الشائعة الرتجمة بعد ما تعديالت وتشمل بعينِه. إنزيم نشاط تثبيط أو لتفعيل
بالجليكوزيل)، االرتباط أو (الجلكزة الجلوكوز أو (األستلة)، األسيتيل مجموعات إضافة
اليوبيكويتني مثل صغرية بروتينات إضافة أيًضا يمكن (امَلثْيََلة). امليثيل مجموعات أو
قابلة اإلضافات بعض ما. بروتنٍي وظيفة يغري أن يمكن الذي باليوبيكويتني) (االرتباط
رجعَة ال اآلخر والبعض النشطة، وغري النشطة الحاالت بني التبديل يسهل مما للعكس،

لتدمريه. باليوبيكويتني الربوتني وسم مثل فيه
تعديالت أهمية عىل الضوء التعديالت هذه يف خلٍل حدوث عن الناجمة األمراض تسلط
تدوير» «إعادة يف بالفشل املثال، سبيل عىل ألزهايمر، مرض يتَِّسم الرتجمة. بعد ما
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الخاليا يف خاطئة بطريقة يُطوى الذي الربوتني فيرتاكم الدماغ. يف البنيوية الربوتينات
العصبية. الخاليا وفقدان الخاليا موت إىل النهاية يف ويؤدي وظيفتها يضعف مما العصبية،
عمليٍة إىل الدم يف الجلوكوز مستويات ارتفاع يؤدي السكري. مرض يف يحدث اآلخر واملثال
الجلوكوز تركيزات وعند الجلكزة. أو بالجليكوزيل الربوتينات ارتباط من مرغوبٍة غري
قابل وغري فيه مرغوب غري كيميائي تفاعل يؤدي السكري، بمرض املرتبطة املرتفعة
سطح عىل املكشوفة الاليسينات مثل األمينية األحماض ببقايا الجلوكوز ربط إىل للعكس
ترتبط إذ سيئ؛ بشكٍل بالجليكوزيل املرتبطة الربوتينات تترصف ذلك، بعد الربوتني.
الخصوص وجه عىل خطورًة هذا ويشكِّل الخلية. خارج املوجود البيني بالنسيج تصالبيٍّا

الكلوي. الفشل إىل يؤدي أن ويمكن وظيفتها من ينقص حيث الُكىل، يف

الربيونات

أن يمكن الخاطئ للطيِّ تعرُّضها عند ألنه ا؛ خاصٍّ نقاًشا تتطلَّب بروتيناٌت هي الربيونات
البقر. جنون مرض مثل رة، املدمِّ اإلسفنجية «العدوى» من أنواًعا تُسبب

«بروتني» كلمتَي من ١٩٨٢ عام يف (prion) «بريون» مصطلح بروسينر ستانيل اشتقَّ
املعدية األمراض هذه عن املسئولة هي والربيونات .(Infection) و«عدوى» (protein)
كروتزفيلد-جيكوب مرض مثل عالجها، يمكن وال العصبية األنسجة تصيب التي املميتة
نسخة هو الربيون، بروتني أو الربيون، البقر». «جنون مرض باسم يعرف الذي ومتغريه
الربوتني من الطبيعية النسخة تحتك عندما طبيعي. بروتني من صحيح غري بشكل مطوية
متسلسًال. تفاعًال يحفز مما الطبيعي، الربوتني طي اختالل يف ذلك يتسبب بالربيون،
لربوتني املريض الشكل يُْطوى تكاثره. يف الطبيعي الربوتني وجود عىل املرض يعتمد
إىل تراكمه ويؤدي إزالتُه الربوتني دوران آلليات يمكن ال تكتًال مشكًال (PrPSc) الربيون
يف املصابة. العصبية لألنسجة املميز اإلسفنجي الشكل ظهور إىل هذا ويؤدي الخاليا. موت
بالغشاء مرتبًطا فقط األمينية األحماض من ٢٠٩ ل (PrPC) الطبيعي الربوتني يكون البرش،
عن الربيونات تتكاثر والتواصل. الخلية التصاق عملية يف وظيفًة يؤدي أنه يُعتقد حيث
املتكتِّلة؛ (PrPSc) الطبيعي الربوتني لييفات بنهايات (PrPC) الطبيعي الربوتني ربط طريق
تشكل يف تغيريات ن يتضمَّ الربيون تكاثُر ألن ونظًرا املريض. الشكل إىل تحويلها ثم ومن
ليست عمليٍّا، فالربيونات، تغيريها؛ أو الجينات بتسلُسل املساس دون فقط، الربوتني
من املعلومات انتقال عىل ينصُّ الذي الجزيئي األحياء لعلم األسايس للمبدأ استثناءً

الربوتني. إىل ثم الريبي الحمض إىل النووي الحمض
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التفاعالتاجلزيئية

والتائية البائية الخاليا باستثناء — الجسم يف الكروموسومات ثنائية منوَّاة خلية كل
التطور، أثناء املخصبة. الفردية بويضتها جينوم نفس لها — املناعي بالجهاز الخاصة
وأنسجة خاليا عىل يحتوي الخاليا متعدد معقد حي كائٍن إىل املفردة الخلية هذه تتحول
عىل تحتوي خليٍة كل أن من الرغم وعىل متخصصة. وظائف منها كلٌّ تؤدي مختلفة
الوراثي املخطط هذا من الصلة ذات املعلومات تحديد إىل تحتاج فهي البيانات، من جينوم
وهذا املناسبنَي. والزمان املكان يف الربوتينات تُنْتَج أن بد ال املحددة. وظيفتها إلتمام
الجزيئية البيولوجية التفاعالت من يُحىص ال عدٍد جانب إىل الجيني التعبري تنظيم يتطلَّب
الحمض وجزيئات الربوتينات، بني متزامنًا نشاًطا تتطلَّب التفاعالت فهذه ذلك. لتنسيق
لعمليات َفْهمنا صميم يف تكُمن الجزيئي األحياء وعلم النووي، والحمض الريبي، النووي

هذه. التحكُّم

الكروماتني مستوى عىل التنظيم

مرحلٍة كل ويف الخاليا أنواع من نوٍع كل يف الجينات من فقط فرعيٌة مجموعاٌت تنشط
كانت إذا ما مثل وُهويتها، الخلية سلوك الجيني التعبري نمط يحدد التطور. مراحل من
عديدة، مراحل عىل الجيني التعبري يُنظم كبدية. خليًة أو منويٍّا حيوانًا أو بيضاء دم خلية
ما مرحلة يف أسايس بشكل النسخ تنظيم عملية تحدث النسخ. مستوى عىل تنظيمه منها
الوصول يف التحكم خالل من الكروماتني مستوى عىل مبدئيٍّا ذلك ويتحقق البدء. قبل
الحمض من الكروماتني ن يتكوَّ النسخ. بآلية الخاصة النووي الحمض تشفري منطقة إىل
أيًضا دوًرا تلعب بل فحسب، النووي الحمض تثبِّت ال التي الهيستون وبروتينات النووي
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الجينات، إسكات إىل الهيستونات بواسطة الكروماتني انضغاط يؤدي النسخ. يف التحكُّم يف
إىل بالوصول للسماح حوله املوجودة الكروموسوم بنية فكِّ من بد ال الجني، يُنَْسخ ولكي
بتسلُسالت ترتبط بروتينات هي النسخ وعوامل املساعدة. والجزيئات (TF) النسخ عوامل
اآلليات إحدى تتمثل القريبة. الجينات نسخ منع أو لتعزيز النووي الحمض عىل ُمعينة
الكروماتني تشكيل إعادة يف الجنيني، ر التطوُّ أثناء وبخاصة الجينات، إلسكات األساسية
يؤدي الذي الهيستون لتعديل مطلوبة املركبات وهذه خاصة. بروتينية مركبات طريق عن

املتمايزة. الخاليا يف الطويل املدى عىل الكروماتني إسكات إىل
مؤقتة بصفٍة أيًضا الجيني التعبري لتنظيم الكروماتني تشكيل إعادة عملية تحدث
الهيستون، بروتينات إىل واألسيتيل امليثيل مثل كيميائية مجموعات إضافة طريق عن
ذلك ويعرف صامتة. أو نشطًة الجينات عىل للحفاظ ديناميكية كآلية منها إزالتها أو
عىل ُمعينة، إنزيمات بواسطة األستلة مثل الهيستون، تعديالت تعمل الهيستونية. بالشفرة
ومن النسخ؛ بدء مواقع إىل بالوصول النسخ لعوامل يسمح مما الكروماتني، انضغاط فك
— أيًضا ُمعينة إنزيماٍت عرب — األسيتيل نزع يؤدِّي املقابل، يف الجينات. نسخ تحفيز ثم

النسخ. تثبط التي الربوتينات استقطاب ويسبب الكروماتني انضغاط زيادة إىل

النسخ مستوى عىل التنظيم

النسخ وعوامل الريبي النووي الحمض لبوليمراز خاللها من يمكن التي السهولة تُعترب
يمكن الجيني. التعبري تنظيم عملية يف فقط واحًدا عنًرصا بعينه جنٍي إىل الوصول
التي املساعدة العوامل لطبيعة وفًقا ُمثبطات أو كمنشطات النسخ عوامل تعمل أن
نشاط يف للتحكم املختلفة اآلليات من العديد ويُوجد النووي. الحمض إىل تستقطبها
النواة داخل النسخ عوامل تعمل أن يجب الخاليا. داخل التوطني منها النسخ، عامل
ق ويتحقَّ السيتوبالزم. يف بها االحتفاظ عرب نشط غري شكل يف عليها الحفاظ يمكن بحيث
يمكِّنها مما املثبط السيتوبالزمي املركب من إطالقها خالل من لها الرسيع التنشيط
للتنشيط وسيلة هذه وتُعد الجينات. من الخاص مخزونها ونسخ النواة دخول من
لسلسلة املعزز النووي العامل ذلك عىل واملثال عاجل. بشكٍل املطلوبة للجينات الرسيع
نشط غري مركب يف به يُحتَفظ الذي (NFkB) النشطة البائية الخاليا يف الخفيفة كابا
العدوى. تثريها كالتي لإلجهاد استجابة إلحداث مطلوبًا يصري حتى السيتوبالزم يف
النشطة البائية الخاليا يف الخفيفة كابا لسلسلة املعزز النووي العامل تنشيط ينطوي
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تنشيط يمكنه حيث النواة إىل للدخول وتحريره بمثبِّطه، الخاص الربوتني تحلل عىل
الخاليا يف الخفيفة كابا لسلسلة املعزز النووي العامل حالة يف الصلة. ذات الجينات نسخ
عامل عن البرش ويُعرب لاللتهابات. الداعم النوع من الجينات هذه تكون النشطة، البائية
الجينات نسخ طريقة يف النسخ عوامل تتحكم جينات. عرشة لكل األقل عىل واحد نسخ
الربوتينات مع النسخ عوامل وتتحد الريبي. النووي الحمض بوليمراز استقطاب وكيفية
تتطلبها التي الربوتينات من معينة مجموعٍة عن للتعبري األخرى والتنظيمية الوظيفية

الخلية.
لتحديد (CHiP) للكروماتني املناعي الرتسيب مثل تقنيات تُستخدم املخترب، يف
املناعي الرتسيب تقنية يف النسخ. عوامل بها ترتبط التي النووي الحمض تسلُسالت
لربط أوًال (الكروماتني) به املرتبطة والربوتينات النووي الحمض يثبت للكروماتني،
النووي الحمض ارتباط مع تصالبيٍّا. ربًطا مًعا املرتبطة والربوتينات النووي الحمض
باستخدام أو ميكانيكيٍّا إما أصغر، أجزاءٍ إىل الكروماتني ينقسم ثابت، بشكٍل والربوتينات
انتقائيٍّ بشكٍل مناعيٍّا الصغرية األجزاء هذه ترسيب ذلك بعد يمكن الهاضمة. اإلنزيمات
ذلك، بعد االهتمام. محل النووي الحمض ربط بربوتني خاصٍة مضادٍة أجساٍم باستخدام
الطريقة، وبهذه النووي. الحمض تسلسل عملية وتُجرى املرتسبة الكروماتني أجزاء ى تُنقَّ

املعني. الربوتني بها يرتبط التي الجينومية التسلسالت تحديد يمكن

املعززة التسلسالت طريق عن التنظيم

٢٠٠ بني طولها يرتاوح النووي، الحمض من مشفرٍة غري مناطق هي املعززة التسلسالت
أو املعزز جزيئات ترتبط أن يمكن املحفز. منطقة يف وتُوَجد قاعدي زوج ١٠٠٠ إىل
يكون قد املحفز. تنشيط عىل النسخ عامل قدرة عىل وتؤثر املعززة بالتسلسالت املثبط
أو املحفز من بالُقرب إما تقع ُمعززة تسلسالت خمسة أو أربعة إىل يصل ما للُمحفز
تُصبح بحيث تجذبها أن يمكن النووي» الحمض «حلقات ألن نظًرا منه؛ مسافٍة عىل حتى
يظل بُمحفز، الريبي النووي الحمض بوليمراز يرتبط عندما حتى منه. قريبٍة مسافٍة عىل
يف والبَْدء املحفز ُمَركَّب عن باالبتعاد له لتسمح العوامل من أخرى مجموعٍة إىل بحاجٍة
وقت تحديد يف التحكُّم من آخر مستًوى ويُوَجد بنجاح. الريبي النووي الحمض نسخ

الريبي. النووي الحمض نسخ إنهاء
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الجينية فوق التغريات طريق عن التنظيم

التعبري يتم ال ولكن للربوتني، َرة امُلَشفِّ الجينات من ألًفا ٢٠ من البرشي الجينوم ن يتكوَّ
لدى مطلوبة الجينات بعض بعينها. خليٍة ألي بالنسبة فقط الجينات هذه نصف عن إال
لبناء ٌص ُمخصَّ اآلخر البعض ولكن والتنظيم، الرتتيب عمليات إلدارة تقريبًا خليٍة كل
الجينات من العديد يُوَقف الحمراء. الدم خاليا يف الهيموجلوبني مثل الخلوية، الساللة
الجينية. فوق التغريات أو التخلق هي لذلك الرئيسة واآللية الخلوي، التمايز عملية أثناء
أو «عىل تعني التي (epi-) اليونانية الكلمة من (epigenetics) التخلُّق مصطلح اشتُقَّ
فوقها. يعمل أو النووي الحمض شفرة إىل يضاف التحكُّم من مستًوى عىل للداللة فوق»،
عنها التعبري عدم أو للتعبري الجينات خاللها من «تُوَسم» التي اآللية هي هذه وتعدُّ
انتقاء يمكنها بحيث الخلية برمجة عىل الجيني فوق التغري يعمل انتقاء. عملية من كجزءٍ
األسايس التسلسل ويظلُّ الوظيفي. صها لتخصُّ واملطلوبة الجينوم يف املوجودة املعلومات
تغريات أي جانب إىل الخلية انقسام أثناء البنوية الخاليا إىل ويمرَّر سليًما الجينية للشفرة
عام اجتماع يف الجينية فوق للسمات عليه امُلجَمع والتعريف صة. متخصِّ جينية فوق
أنها عىل ينصُّ األمريكية، املتحدة بالواليات هاربور سربينج كولد يف ُعقد الذي ٢٠٠٨
تغريات حدوث دون الكروموسومات أحد يف تغريات عن ناتج ثابت وراثي ظاهري «نمط
الكيميائي التغيري عىل الجيني فوق التغريُّ أو التخلُّق ينطوي النووي». الحمض تسلسل يف
للتأثري أخرى صغرية جزيئية مجموعات أو امليثيل بفعل النووي الحمض يف يحدث الذي

.(1-5 شكل (انظر بعينه جنٍي إىل الوصول عىل النسخ آلية قدرة عىل
املشهد يختلف أن يمكن ولكن الخاليا، أنواع جميع يف الجينومي التسلسل يُحَفظ
للوظائف املطلوب املتميز الجيني التعبري يف يُسهم مما كبري، حدٍّ إىل الجينومي فوق ما

البيولوجية.
املظهر أو الظاهري النمط يف التغيريات أن حقيقة بوضوٍح األجوطي فأر حالة تُبني
للفرئان فيمكن النووي. للحمض الوراثية الجينات غري أخرى بوسائل تحُدث أن يمكن
إما تكون أن (أجوطي) األصفر الفراء ولون للسمنة جينًا تحمل التي جينيٍّا املتطابقة
أو — الفوليك بحمض الغني ب فيتامني عىل يشتمل أُمهاتها غذاء كان إذا — سوداء
مصدًرا الفوليك حمض يعد الفوليك. حمض إىل يفتقر لألُم الغذائي النظام كان إذا صفراء
الفوليك، حمض وغياب النووي. الحمض َمثْيََلة يف املستخَدمة امليثيل ملجموعات أساسيٍّا
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مثيلة الحمض النووي

تعديالت الهيستون

الهيستون

الهيستون

الحمض النووي

الهيستون. وتعديالت النووي الحمض مثيلة من تتكوَّن الجينية فوق ما االختالفات :1-5 شكل

للنسل يكون ثَمَّ ومن التثبط؛ من األجنة يف األجوطي جني يمنع بالتبعية، املثيَلة وغياب
اإلصابة لخطر عرضًة ويصريون بالسكري، ويُصابون بَِدينني ويصبحون أصفر فراء
واملثيَلة الفوليك، حمض وجود يف أما عاديٍّا. غذائيٍّا نظاًما اتَّبعوا لو حتى بالرسطان
النووي. الحمض تعديل طريق عن إيقافه األجوطى لجني الحاملة لألجنة فيمكن بالتبعية،
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الخلية انقسام أثناء الجينية فوق العالمات عىل الحفاظ

٥-ميثيل إىل السيتوسني تحويل عن املثيَلة طريق عن النووي الحمض تعديل ينتج
ويُصنَّف .(DNMTs) النووي الحمض ميثيل بناقالت تُعَرف إنزيمات بواسطة سيتوسني،
الحمض تسلسل يف القابعة الجينية الشفرة يُغري ال ألنه جيني؛ فوق كتعديٍل التعديل هذا
لنوكليوتيد مبارشة مالصقًة امليثييل السيتوسني بقايا تكون ما وعادة األصيل. النووي
يقبعان امليثييل السيتوسني بقايا من اثننَي وجود إىل يؤدي ما وهو ،(CG) الجوانني
االنقسام أثناء .(1-5 شكل (انظر املتقابَلني النووي الحمض رشيطي عىل ُقطريٍّا متقابَلني
إىل البداية يف النووي الحمض تضاعف لعملية املحافظة ِشبه الطبيعة تؤدي الخلوي،
بينما املثيَلة بعالمات األصيل الرشيط يحتفظ حيث امليثييل ِشبه النووي الحمض ظهور
يتعرَّف مبارشة، النووي الحمض تخليق بعد ُممثيَل. غري حديثًا امُلَخلَّق الرشيط يكون
— املثيَلة إشارات عىل للحفاظ املخصص — النووي الحمض ميثيل ناقل إنزيمات أحد
السيتوسني ويُمثِيل هذه املمثيَلة شبه السيتوسني-الجوانني) (قواعد CG ال مواقع عىل
األصيل. النووي للحمض املتطابق املثيَلة نمط عىل املحافظة عىل هذا ويعمل حديثًا. املدمج
موجوًدا كان الذي الجينات تنظيم ونمط الجينية فوق بالعالمات يُحتَفظ الطريقة، وبهذه
املتعدِّدة الخلوية االنقسامات جميع وعرب البنوية الخاليا يف هو كما األصلية الخلية يف

الالحقة.
ستتمُّ بعينها وراثية معلومات كانت إذا ما الجينية فوق الوراثية التغيريات تُحدد
انتقال لضمان وسيلة هي الجينية فوق ما والوراثة ذلك. سيتمُّ وكيف ومتى ال، أم قراءتها

آخر. إىل جيٍل من وربما البنوية، الخلية إىل األصلية الخلية من الجينية فوق العالمات

الجينية فوق للعالمات الوراثي االنتقال

أيًضا يمكن بل فحسب، البنوية الجسدية الخاليا إىل الجينية فوق البصمات تنتقل ال
الحمض مثيَلة معظم ألن للعلماء؛ مفاجأة هذه وكانت النسل. إىل الجنيس الخط عرب نقلها
العلماء بدأ ولكن بعد. تُْفَهم لم الجيني فوق النمط توريث وآليات الجنني يف تُزال النووي
إىل ينتقل اآلباء لدى البيئية للعوامل التعرُّض أن توضح أمثلٍة تسجيل يف املايض العقد يف

النووي. الحمض مثْيَلة يف تغيريات حدوث خالل من ذُريتهم
البلوغ سنِّ قبل التدخني بدءوا الذين الربيطانيني الرجال أن أُِفيَد ،٢٠٠٥ عام يف
الرجال ورَّث وباملثل، املتوسط. عن وزنهم يزيد أوالد إنجاب لخطر عرضًة أكثر كانوا
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بأمراض لإلصابة أقلَّ خطًرا أحفادهم طفولتهم يف املجاعة من عانوا الذين السويديون
مثل البيئية العوامل كانت إذا ما هو نفسه يطرح الذي السؤال السكري. أو القلب
تؤثر أن يمكن جوٍّا املحمولة امللوثات أو الغذائي، النظام أو والرعاية، الرتبية يف اإلهمال
الحمض يف جينية فوق ولكنها وراثية تغيريات توليد خالل من الالِحقة األجيال عىل
قدَّمت أحدث دراسات ولكن مبارش، غري الدليل بدا البداية، يف الجنيس. للخط النووي
وراثيٍّا. الجينية املثيَلة عىل تنطوي التي الجينية فوق التغريات انتقال عىل مباًرشا دليًال
تغذَّوا الذين الذكور أنجب فقد ذلك. عىل ميكانيكية أدلًة القوارض نماذج قدمت وقد
يف النووي للحمض متغرية مثيَلًة تحمل اإلناث من ذُريًة الدهون عالية أطعمٍة عىل
إنجاب إىل الفرئان ذكور يف الربوتني املنخفضة الغذائية النظم أدَّت كذلك البنكرياس.
وكان أكبادهم. يف للكوليسرتول الغذائي التمثيل يف مختلف جيني تعبرٍي ذات ذُريٍة
النووي للحمض متغرية مثيَلٌة السكري بمرض اإلصابة قبل ما مرحلة يف الفرئان لدى
بمرض النسل من التاليني الجيلني إصابة خطر زيادة يف تسببت املنوية، للحيوانات

السكري.
دياز براين نَرشها للجدل ُمثرية ولكنها مذهلٍة دراسٍة من األدلة من املزيد يأتي
األسيتوفينون ومادة الخوف بني ربطت التي الفرئان أن تُظهر ٢٠١٣ عام يف وزمالؤه
أنفيٍّ بمستقبٍل األسيتوفينون يرتبط .(١) ذُريتها إىل املعلومات هذه نقلت الكيميائية،
فوق تغريات إىل املخيفة للرائحة التعرض وأدى .Olfr151 باسم املعروف الجني يشفره
زيادة إىل بدوره ذلك وأدى املنوية. لحيواناتها النووي الحمض يف الجني هذا يف جينية
ينتقل الطريقة وبهذه للرائحة. الحساسية وزيادة بالذات األنفي املستقبل هذا مستويات
ظاهرة هناك تكون أن املمكن من القادمة. األجيال إىل محسوسة خطرية رائحٍة من الخوف
أن من الرغم وعىل البرش. عند األجيال عرب املخاوف بعض نقل عن املسئولة هي مماِثلة
ر التطوُّ يف التخلُّق أهمية فإن مؤكدة، غري الجينية فوق اإلشارات وراثة وراء الكامنة اآللية
عنرص وهو — الغذائي النظام يف الفوليك حمض انخفاض أن حقيقة خالل من تربُز

النسل. يف خلقية عيوب ظهور خطر بزيادة ارتبط قد — للمثيَلة أسايس غذائي
بالحمض ترتبط التي القصرية الريبي النووي الحمض جزيئات أن ُوِجد كذلك
النسل. إىل البيئية التأثريات نَْقل يف أيًضا تورَّطت قد الجيني؛ التعبري عىل وتؤثر النووي
ُمتمايٍز بشكٍل هذه امليكروية النووي الحمض جزيئات من وعرشين ثمانيٍة عن التعبري يتم

املدخنني. وغري نني املدخِّ للرجال املنوية الحيوانات يف
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تنقل أن يمكن البدينة الفرئان ذكور أن لني ميشيل قادها أسرتالية دراسة وجدت
الحمض لجزيئات الطبيعي غري التعبري خالل من التاليني الجيلني إىل اإلنسولني مقاومة

املنوية. حيواناتهم يف املوجودة امليكروية النووي

البيئة مع الجينية التفاعالت

ثم ومن الجيني، التعبري يف اٍت تغريُّ إحداث يف الجينية فوق ات والتغريُّ املعززات دور إن
أهميٍة ذا أصبح ما ولكن واسع، نطاٍق عىل مقبوًال صار باالضطرابات، اإلصابة قابلية
الذي األول الجني البيئة. مع تفاُعلها كيفية هو للجدل ُمثريًا وكذا الراهن الوقت يف كبريٍة
الذي MAOA لجني X الكروموسوم من مختلف شكل هو االجتماعي بالسلوك يرتبط
كالدوبامني العصبية النواقل اإلنزيم هذا يُضعف .A األمني أحادي أوكسيديز إنزيم يُنتج
عىل بدوره يؤثر ما مستوياتها، عىل يؤثر مما الدماغ يف والسريوتونني والنوربينفرين
يف االستخدام الشائعة العقاقري من MAOA جني نشاط مثبطات وتَُعد املزاجية. حاالتنا
تتَِّسم التي برونر ُمتالزمة MAOAجني يف الطفرات تُسبِّب الرسيري. والقلق االكتئاب عالج
الناقالت يف زيادٍة إىل يؤدِّي الطافر اإلنزيم نشاط فنقص واالندفاعي. العنيف بالسلوك
يمكن كذلك املتالزمة. هذه يف نراه الذي السلوك يف يتسبب مما األمني، األحادية العصبية
يحتوي سلوكية. اختالفات أيًضا الجني لهذا الشائع النمط عن التعبري مستويات تُسبب أن
الشكل يرتبط ز. املحفِّ منبع عند الواقعة املعززة التسلُسالت من نوَعني عىل MAOA جني
الصفات يُعزِّز ألنه املحارب» «الجني عليه أطلق وقد اإلنزيم، عن التعبري بانخفاض األقرص
اجتمع إذا املنخفض التعبري ذا املتغري الجني هذا أن غري الناِجحني. باملقاِتلني املرتبطة
العدواني السلوك خطر زيادة إىل يؤدِّي قد الطفولة، أثناء املعاملة لسوء التعرُّض مع
وبني التعبري وانخفاض MAOA جني َمثيَلة بني الدراسات ربطت وقد للمجتمع. وامُلعادي
لالهتمام املثري ومن الرجال. لدى ليس ولكن النساء لدى والكحول النيكوتني عىل االعتماد

الرجال. عند ا جدٍّ منخفضٌة الجني لهذا الجينية فوق املثيَلة أن

X الكروموسوم وتعطيل التخلُّق

لتجنُّب لذا فقط؛ واحدة نسخًة الذكور يملك بينما X الكروموسوم من نُسختان اإلناث لدى
واحدة. نسخة نشاط يُثبط اإلناث، لدى X بالكروموسوم املرتبطة للجينات املفرط النشاط
نسخٍة إسكات يف النووي الحمض مثيَلة من عالية بمستوياٍت الجينية فوق اإلشارات تدخل
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أو مضغوط كروماتني يف النشط غري X كروموسوم يغلف .X الكروموسوم من واحدة
هذا يُغطَّى النسخ. حيث من النووي الحمض أغلب إسكات عىل يحافظ ُمغاير كروماتني
الكروموسوم بتعطيل املختص ر امُلَشفِّ غري الطويل الريبي النووي بالحمض الكروموسوم
(X الكروموسوم من نشطة غري ُمحدَّدة نسخة وهو إكسيست، باسم اختصاًرا (يعرف X
األخرى. جيناته إسكات إىل يؤدي ما — النشط غري X بكروموسوم إال عنها يعرب ال —
مختلفة، بأمراٍض ذلك وارتبط ،X للكروموسوم مشوه أو َمعيب تعطيل يحدث أن يمكن
تعطيل عكس خالل من ذلك ويحدث والرسطان. د والتوحُّ الذاتية املناعة ضمنها من
من نسختنَي عىل البويضات خاليا جميع تحتوي بحيث األنثوية األمشاج يف X نشاط
دائًما ينطبق ولكنه املشيمية، الثدييات يف عشوائيٍّا X تعطيل يكون النشط. X الكروموسوم
الجنينية الخاليا أن لالهتمام املثري ومن الجرابيات. يف األب من املأخوذ X الكروموسوم عىل
األب. من املأخوذ X كروموسوم جميًعا فيها يُعطَّل املشيمة من جزءًا تُصبح أن لها املقدر
الفراء ذات السلحفاة صدفة قطط يف يشيع X الكروموسوم تعطيل عىل مثال ثمة
أو فاتحة بُنية وأخرى سوداء ببَُقع السلحفاة صدفة قطط فراء تمتاز األلوان. املتعددة
اإلناث؛ عند فقط امللوَّنة الفراء هذه تظهر السلحفاة. صدفة يُشبه نمًطا ُمشكِّلة برتقالية
لكروموسوم العشوائي التعطيل عن ينتج .X الكروموسوم عىل تقع الفراء لون جينات ألن
ِلَلون املميز الفسيفسائي التأثري X الفاتح البُني التشفري لكروموسوم أو X األسود التشفري
أو ،X للكروموسوم العشوائي التعطيل عملية تحدث السلحفاة. صدفة يُشبه الذي الفراء
األريمة. مرحلة باسم املعروف الجنيني ر التطوُّ من ُمبكر وقٍت يف إكس، الصبغي تعطيل
نفس عن ستُعرب أريمي قسيم أو ُمفردة أريمية خليٍة من تنحِدر التي الجلد خاليا جميع
خاليا أو للصبغة منتجة خاليا إىل الخاليا هذه بعض تتطور .X للكروموسوم التعطيل

املميزة. البُنية عة املبقَّ الفراء مظهر لتُعطي تختلط حيث الجلد إىل تُهاجر ميالنينية
الشفرة استقرار عىل التأثري دون الجيني التعبري عىل التخلُّق يعمل أن يمكن لذلك
كروموسوم أو الكروماتني، يف الهيستونات أو النووي، الحمض تعديل طريق عن الجينية

بأكمله.

وراءه وما الجيني التعبري

من والبيئية الداخلية للضغوط أيًضا الفردية الجينات عن التعبري يستجيب أن يجب
تخضع وظائفها. تؤدَِّي لكي األيضيَّة؛ واملسارات لإلشارات الالزمة الربوتينات توفري أجل
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ُمنشطات تشمل أن يمكن التي الضوابط من بإحكاٍم منظمٍة ملجموعٍة الجينات هذه
الهيستون، تشكيل وإعادة امليكروية، الريبي النووي الحمض وجزيئات النسخ، ومثبطات

النووي. الحمض َمثيَلة مثل الجينية فوق والتعديالت

الخلية رقم عىل تحافظ التي الجزيئية التفاعالت

أو لحفظه أيًضا ولكن الجنني، لنمو فقط ا ُمهمٍّ ليس الجيني التعبري يف التحكم إن
نحو موت من الرغم عىل املثال؛ سبيل عىل الجلد لنتأمل الحياة. طوال تواُزنه عىل الحفاظ
بني العالقة تُعترب وأملس. سليم حماية بغطاء نحتفظ فإننا ساعة، كل خلية ألف ٤٠
ما وهو الجسم، يف للخاليا الصحيح العدد عىل للحفاظ مفتاًحا وتجديدها الخاليا موت
التفاعالت من يُحىص ال عدٍد إىل باإلضافة الجيني، للتعبري زمنيٍّا ُمنضبًطا تنظيًما يتطلَّب
موت بني لالرتباط انهياٍر من عليه يرتتَّب وما الجيني التنظيم فقدان ويُعدُّ الجزيئية.
الذاتية املناعة ُمتالِزمات األمراضمثل من لعدٍد مفتاًحا أيًضا الخلية دورة وعمليات الخلية

والرسطان.

الخلية انقسام

األمر يتطلَّب التي القيادة ملسارات ا ُمهمٍّ أمًرا الوقت عىل القائم الربوتينات عن التعبري يَُعد
الخاليا. انقسام يف التحكُّم هو ذلك عىل مثاٍل وخري تسلُسيل، بشكٍل وظائفها تسري أن فيها
تماًما الجينومي النووي الحمض يتضاَعف أن بدَّ ال ميتوزيٍّا، الخلية فيها تنقِسم مرٍة كل يف
إىل يؤدي ذلك تحقيق يف والفشل البنويتنَي. الخليتنَي بني بالتساوي يُوزع ثم تامٍة ة وبدقَّ
تؤدي أو بالرسطان، اإلصابة خطر تحمل أن وجودها، استمرار حال يمكن، طفراٍت حدوث
يمكن ولكن الورم لكبح مهمًة وسيلًة الخاليا موت ويُعد قاتلة. كانت إذا الخاليا موت إىل
لدورة املطلوبَان والتنظيم الجزيئية التفاعالت تُعترب ولذلك شيخوخة. آثار له يكون أن
هي الخلية ودورة بشدة. ومحكومتني ُمركبتني عمليتني الخلية، انقسام إىل املؤدية الخلية
للربوتينات والتدريجي املتسلسل التعبري طريق عن فيها التحكُّم يتمُّ االتجاه أُحادية عمليٌة
ُمعني زمني ترتيٌب يُوَجد الجينية، الدقة عىل للحفاظ السايكلينات. ى تُسمَّ التي التنظيمية
يف بما األخرى، األساسية الربوتينات تتفاعل نشاطها. وبدء الربوتينات هذه عن للتعبري
.(2-5 شكل (انظر الخلية دورة مراحل بني صارمة عبور حواجز تُشكل التي تلك ذلك
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وطور ،(S) والتخليق ،(G1) األول النمو طور مراحل: إىل الخلية دورة تنقِسم :2-5 شكل
الكيناز إنزيمات خالل من الدورة ز تُحفَّ .(M) امليتوزي االنقسام ومرحلة ،(G2) الثاني النمو
امُلعربَّ بالسايكلني االرتباط طريق عن اإلنزيمات هذه وتنشط ،(CDKs) السايكلني عىل املعتِمد

تسلسليٍّا. عنه

طور أو G1 أو Gap1 باسم تُعَرف األوىل املرحلة مراحل؛ إىل الخلية دورة تنقسم
ينشئ النووي. الحمض تناسخ لعملية الخلية فيها تُحرضَّ نمو مرحلة وهي األول، النمو
مرحلة إىل األول النمو طور من االنتقال عمليَة (G1) األول النمو طور خالل النشاط
النووي. الحمض بُمضاعفة ملتزمًة الخلية تكون املرحلة، هذه يف .S املرحلة أو التخليق
وإتمام النهائي االنقسام قبل ،G2 أو ثانية نموٍّ مرحلة الخلية تدخل التخليق، مرحلة بعد
رئيسة مراحل ثالث عىل الخلية لدورة املنظم النسخ يحدث لذا، .(M) امليتوزي االنقسام
.G1 إىل Mو M إىل G2و S إىل G1 وهي الخلية، لدورة الرئيسة االنتقال نقاط مع تتوافق
التقدم يف السايكلينات، ى تُسمَّ التي مؤقتًا، عنها امُلعربَّ التنظيمية الربوتينات تتحكم
الكيناز إنزيمات ى تُسمَّ إنزيمات تنشيط طريق عن الخلية انقسام عملية خالل امُلحَرز
يف نوبل جائزة منح إىل املحورية الجزيئات هذه اكتشاف أدى وقد السايكلني. عىل املعتِمد
إنزيمات تعمل .٢٠٠١ عام يف َهنت وتيموثي نريس بول من لكلٍّ الطب أو الفسيولوجيا
لتنسيق املستهدفة الربوتينات عىل السايكلني يُنشطها التي السايكلني عىل املعتمد الكيناز

الخلية. دورة مراحل خالل االنتقال عمليات
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النمو. زات ملحفِّ استجابًة عادة ويُنتَج دي، السايكلني هو العملية هذه نواتج أول
مما ،CDK4 and 6 السايكلني عىل املعتمد الكيناز بإنزيمات دي سايكلني يرتبط ذلك بعد
الشبكي، األرومي الورم بروتني فسفرة عىل ط امُلنشَّ املركب يعمل تنشيطهما. إىل يؤدي
األرومية الشبكية أورام تكوين يُعزِّز الربوتني هذا نقص ألن نظًرا االسم بهذا ي ُسمِّ الذي
كان الذي E2F النسخ عامل املفسفر الشبكي األرومي الورم بروتني يُطلق العني. يف
املشفرة الجينات نسخ ط ويُنشِّ النواة إىل اآلن E2F النسخ عامل ينتقل سابًقا. به مرتبًطا
وبي وإي إيه األخرى السايكلينات ذلك يف بما الخلية، النقسام الرضورية للربوتينات

النووي. الحمض بوليمراز وإنزيم
الخلية؛ انقسام إىل (S) التخليق مرحلة إىل (G1) األول النمو َطور من االنتقال يؤدي
كفاية عدم أو النمو، عوامل وانسحاب بشدة. محكومة تقييٍد نقطة يشكل فهو ثم ومن
إن دي قالب وجود حتى أو النووي، الحمض تناُسخ إلتمام الطاقة أو النوكليوتيدات
دورة ف وتتوقَّ املشكالت تُْكتََشف لذا للخطر. العملية يعرض أن شأنه من تالف، إيه
الحمض بمضاعفة ملتزمًة الخلية تُصبح أن قبل الخلية دورة ُمثبطات بواسطة الخلية
إنزيمات بروتني بعائلة األوىل تعرف الخلية، دورة مثبطات من عائلتان تُوَجد النووي.
الثانية أما (kip)؛ الكيناز مثبط الربوتني أو (cip) املتفاعل السايكلني عىل املعتِمد الكيناز
دورة ُمثبِّطات تعمل .(ARF) البديل القراءة إطار أو (INK4) 4 الكيناز بمثبط فتعرف
توِقف ثم ومن املراحل؛ عرب االنتقال تُعزز التي الكيناز إنزيمات نشاط تعطيل عىل الخلية
بروتني فسفرة يمنع مما CDK4 إنزيم ب p16 أو INK4a بروتني يرتبط الخلية. دورة
مثاًال الخاليا انقسام تنظيم ويُعد الخاليا. تكاثُر بَْدء ويمنع الشبكي، األرومي الورم
التخليق مرحلة يف مؤقتًا الخلية دورة إيقاف أيًضا يمكن الرائع. الجزيئي التحكم عىل
االنقسام وعواقب الخلية. انقسام قبل النووي الحمض عىل إصالحاٍت إلجراء الوقت إلتاحة
معقدًة وتُوازناٍت ضوابط قدَّم قد ر التطوُّ أن لدرجة للغاية كارثيٌة املنضبط غري الخلوي
للخلية املربمج املوت أو االستماتة هو ذلك تحقيق يف الفشل وثمن الدقة. عىل للحفاظ

الحية.

الخاليا وموت للخاليا املربمج املوت

االستماتة عىل الخريف، أوراق سقوط تعني يونانية كلمة وهي ،Apoptosis كلمة أُطلقت
يؤدي النخر. أو للخاليا الصدمي املوت من النقيض عىل وهذا للخاليا، املربمج املوت أو
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األنسجة سوائل إىل الخلوية املحتويات فيه ب تترسَّ نخر حدوث إىل بمطرقٍة إبهامك رضب
بني ما يموت املقابل، يف ونابض. ضار التهابي تفاُعل حدوث إىل يؤدي مما املحيطة
املربمج املوت عملية خالل من البالغ الشخص لدى يوم كل خلية مليار سبعني إىل خمسني
مرتبطة خلوية أجزاءً الخلية ملوت املربمجة الطريقة هذه تنتج املحكومة. الجزيئية للخاليا
إىل للخاليا املربمج املوت فرط يؤدي أن ويمكن برسعة. املحيطة الخاليا تبتلعها بالغشاء
املربمج الخاليا موت مسار بني االقرتان فك أن حني يف الضمور، أو املبكرة الشيخوخة

الرسطانية. األورام تكوين يدعم الخلوي التَلف إشارات وبني
الورقة أبردين جامعة من كري وجون كريي أالستري مع بالتعاون واييل أندرو نرش
ذلك بعد .(٢) ١٩٧٢ عام يف املربمج الخاليا موت أهمية تِصف التي املبتكرة البحثية
يمكن العملية. يف املشاركة الجينات تحديد يف سالستون وجون برينر سيدني مىض
غشاء عىل َطة امُلنَشَّ الخارجية املستقِبالت طريق عن املربمج الخاليا موت يحدث أن
أسايس بشكٍل ن تتضمَّ التي الداخلية، واإلجهاد التوتر ُمستشعرات خالل من أو البالزما
يف املربمج الخاليا موت مسارات تتالقى األوَّيل، املحفز عن النظر بغض .p53 الجني
وسيط وهو ،C السيتوكروم وإطالق الغشاء سالمة فقدان يف يتسبَّب مما امليتوكوندريا
إنزيمات من عائلة تنشيط إىل بدوره هذا ويؤدي املربمج. الخاليا موت عملية يف قوي
العضيات تحلل التي الكاسبيز إنزيمات باسم تُعَرف الخاليا داخل املوجودة الربوتياز
عادة تظهر التي االلتهابية االستجابات بها تتجنَّب بطريقة برسعٍة والكروماتني الخلوية

الخلية. نخر بعد
تعمل سلسلٍة صورة يف النشط غري املولد إنزيمها بفعل الكاسبيز إنزيمات تنشط
إنزيمات تعمل بينما برسعة، والكروماتني الخلوية العضيات يف الربوتينات تحطيم عىل
أعضاء تنظم الخلية. بتدمري ذلك وينتهي النووي، الحمض تكسري عىل الداخيل النوكلياز
الخاليا موت مسار Bcl-2 أو البائية للخاليا الليمفاوية الغدد رسطان بروتينات عائلة
بروتني ويُعتَرب التعزيز. طريق عن اآلخر والبعض التثبيط، طريق عن بعضها املربمج،
للخاليا الليمفاوية الُغدد ورم من اسمه ويشتقُّ وصفه يتمُّ العائلة يف عضو أول Bcl-2
Bcl-2 بروتني يُعزز الطبيعية األنسجة يف ولكن شاذ. بشكل عنه ُمعربًا ُوِجد حيث البائية
يعزز أخرى، ناحيٍة من املربمج. الخاليا موت تثبيط طريق عن السليمة الخاليا بقاء
Bcl-2 ب االرتباط طريق عن الخاليا موت — Bax أو — Bcl-2 بربوتني املرتبط X الربوتني
وهو راشًحا، الغشاء يجعل مما امليتوكوندريا بغشاء ط امُلنَشَّ Bax بروتني يرتبط وتثبيطه.
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p53 إشارة موت الخاليا ا�ربمج

بروت( Bax الداعم
�وت الخاليا ا�ربمج

بروت( BCL–2 ا�ضاد
�وت الخاليا ا�ربمج

ميتوكوندريا

C سيتوكروم

إنزيمات الكاسبيز

موت الخاليا ا�ربمج

تُطِلق التي اإلشارة خالل من الخاليا داخل التوتر بسبب املربمج الخاليا موت يبدأ :3-5 شكل
الخلية. تدمري إىل يؤدي مما الكاسبيز سلسلة ط وتُنشِّ امليتوكوندريا من C السيتوكروم

الذي االنتحاري التسلسل بدء يف بدوره هذا ويتسبَّب .C السيتوكروم إطالق إىل يؤدي ما
تنشيط عن املسئول هو p53 والجني .(3-5 شكل (انظر املربمج الخاليا موت عنه ينتج
التعبري ويؤدي املربمج. الخاليا موت وهي أال الجني، هذا وظيفة ذ يُنفِّ الذي Bax بروتني
البقاء إىل املوت ُمثبطات عائلة أعضاء من آخر عضو أي أو Bcl-2 بروتني عن املنظم غري

الرسطان. أنواع بعض يف شائعة عملية وهي للخلية، املربَّر غري
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من لكلٍّ االستجابات لتحديد الحياة أثناء حيويٍّا أمًرا الجيني التعبري تنظيم يَُعد
تعديل من بدءًا التحكم، من ُمعقدة طبقاٍت العمليات تتضمن والبيئة. الداخلية الضغوط
الريبي، النووي الحمض ومعالجة النسخ يف والتحكم والكروماتني، النووي الحمض
يؤدي باهظ ثمن له الجيني التعبري تنظيم يف والفشل وتنشيطه. الربوتني إنتاج إىل وصوًال

والوفاة. املرض إىل
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السادس الفصل

الوراثية اهلندسة

الحمض تسلسل من كبرية كميات إنتاج من الجينات استنساخ عمليات تُمكِّننا رأينا، كما
والزراعة الطب يف التقنيات هذه تطبيق أيًضا يمكن وظيفته. دراسة يمكن بحيث النووي
وراثيٍّا. معدلة أو جديدة بسماٍت كاملة حية كائنات أو البيولوجية الربوتينات إلنتاج
يف ُمستنسخة جينات من الربوتينات إنتاج عىل القدرة التطبيقات هذه صميم يف ويأتي
الحمض من تُنتَج إذ الرتكيب؛ امُلعادة بالربوتينات الربوتينات هذه ى وتُسمَّ املضيفة. الخاليا

الرتكيب. املعاد النووي
بتكلفة ا جدٍّ كبرية بكمياٍت إنتاجها إمكانية الرتكيب املعادة الربوتينات مزايا من
أكرب بسهولة فيه استُنِْسَخت الذي املضيف من استخالصها أيًضا ويمكن نسبيٍّا. زهيدة
عىل النباتات. أو األنسجة أو اإلنسان أو الحيوانات سوائل مثل األصلية باملصادر مقارنة
مرىض عالج يف يُستخَدم الذي الدم، تخثُّر بروتني وهو الثامن، العامل كان املثال، سبيل
يوفران املصدرين ِكال أن غري برشية. أو حيوانية مصادر من سابًقا يُشتقُّ الهيموفيليا،
والتهاب البرشية املناعة نقص بفريوس يصابون املرىض أن وُعِرَف فقط، قليلة كميات
نفسه. الوقت تُستخَلصيف كانت التي امللوثة الفريوسية الجزيئات نتيجة يس الوبائي الكبد
باألمراض اإلصابة خطر عىل أيًضا تقيض أن الرتكيب املعادة للربوتينات يمكن وبذلك
ما وهو الجني، تعديل إمكانية وهي الرتكيب املعادة للربوتينات أخرى فائدة ثمة املعدية.
وظائف ذات بروتينات إلنتاج معمليٍّا، الطفرات استحداث أساليب خالل من غالبًا يتم

جديدة. أو نة ُمحسَّ
ألحد النووي الحمض تشفري إدخال طريق عن الرتكيب املعاد الربوتني إنتاج يتم
تُتيح سماٍت هذه التعبري نواقل تحمل لذلك. ِخصيىص ٍم ُمصمَّ ناقٍل يف املعنية الربوتينات
عمليتي أجل من وُمنٍه ُمحفٍز تسلسالت ذلك، إىل باإلضافة وتحمل، الجينات، استنساخ
وْسم طريق عن ُممكنًة التنقية عملية أصبحت وقد الغريب. املضيف يف والرتجمة النسخ
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يكون ولكي املضيف. يف تُنْتَج التي األخرى الربوتينات جميع عن لفصله بواسمٍة الربوتني
امُلخلَّقة الربوتينات طيَّ ذلك يتطلب ما وغالبًا طاقته، بكامل يعمل أن بد ال ُمفيًدا، الربوتني
السكر. مجموعات إضافة مثل الرتجمة، بعد ما تعديالت وإجراء صحيح، بشكل حديثًا
من كبري عدٍد تصنيع تم فقد الصعوبات، من بالرغم ولكن تقنيٍّا، يًا تحدِّ هذا يشكل قد

الرتكيب. املعادة الربوتينات

الرتكيب املعادة الدوائية املستحرضات
أيًضا ويُسمى الرتكيب، املعادة للربوتينات األساسية األنواع أحد العالجي الربوتني يُعترب
من العديد يُوَجد الحيوية. الدوائية املستحرضات أو الحيوية الصيدالنية باملستحرضات
معالجة ويمكن معيب. بروتني إنتاج أو معني بروتني غياب بسبب تنشأ التي األمراض

الربوتني. هذا من سليمة نسخًة بإعطائهم املرىض هؤالء
هو الطبي لالستخدام إنتاجه يتم تجاريٍّا متوافر الرتكيب معاد بروتني أول كان
اإلنسولني هرمون نقص عن املرض هذا ينتج السكري. داء لعالج البرشي اإلنسولني
تراكم إىل اإلنسولني نقص ويؤدِّي الجسم. يف الجلوكوز الستخدام الالزم الربوتيني
النهاية يف يتسبَّب أن ويمكن عديدة، خلوية وظائف يُعطل مما والبول، الدم يف الجلوكوز
يكن لم أنه غري والخنازير. األبقار بنكرياس من ى يُنقَّ سابًقا اإلنسولني كان الوفاة. يف
األجهزة استجابة وكانت صعبة، الربوتني تنقية عملية وكانت قليلة، بكمياٍت إال ُمتاًحا
لييل» «إييل رشكة مت صمَّ املشاكل، هذه عىل وللتغلُّب عكسية. املرىض بعض لدى املناعية
وتم ناقٍل يف واستُنِسَخ البرشي، الجني ُعزل الرتكيب. املعاد البرشي اإلنسولني بروتني
الغذاء إدارة ووافقت القولونية. اإلرشيكية أو كوالي اإلي بكترييا خاليا يف عنه التعبري

.١٩٨٢ عام يف الرسيري لالستخدام الرتكيب املعاد اإلنسولني عىل األمريكية والدواء
الربوتني عىل قائم الرتكيب معاد دواء ٣٠٠ من أكثر حصل الحني، ذلك ومنذ
لعالج األوروبية، األدوية ووكالة األمريكية والدواء األغذية إدارة من كلٍّ ترصيح عىل
القلبية والنوبات املفاصل والتهاب الهيموفيليا بينها من االضطرابات، من متنوعة مجموعٍة

الرسيرية. للتجارب منها آخر عدد ويخضع والرسطان،
تُستخَدم األحيان أغلب يف ولكن البكتريية، الخاليا يف العالجية الربوتينات إنتاج يمكن
ألن البرشية؛ الليفية والخاليا الصيني الهامسرت مبيض خاليا خط مثل الثدييات خاليا
استخدام أن غري كفاءته. بكامل يعمل برشيٍّ بروتنٍي إنتاج عىل أقدر املضيفة الخاليا هذه
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ما وهذا النباتات. أو الحية الحيوانات استخدام هو والبديل للغاية ُمكلٌف الثدييات خاليا
بتكلفٍة الربوتني من كبريٍة كمياٍت إلنتاج ُمبتَكرٌة طريقٌة وهي الجزيئية بالزراعة ى يُسمَّ
الجزيئية الزراعة يف األرانب أو األبقار أو املاعز أو األغنام تستخدم ما وغالبًا نسبيٍّا. زهيدٍة
يف (ATryn) أترين هو الحية الحيوانات يف أُنِتج عالجي بروتني أول وكان الحيوانية.
ُمستنتَسخ نووي حمض م ُصمِّ ذلك، سبيل ويف الدم. تجلط يمنع عقار وهو املاعز، حليب
املحفز تسلسل اخِتريَ محفز. بتسلُسٍل مرتبًطا الدم، تخثر لعامل الجيني التشفري يحمل
عقار حالة يف املاعز حليب يف الحاجة؛ تقتيض حيث الربوتني إنتاج لتوجيه يىص خصِّ
تزاوجت أُنثى من مأخوذة مخصبة بويضة يف املستنَسخ النووي الحمض يُْحَقن أترين.
البيض قناة يف املخصبة البويضة تُزرع ذلك بعد املضيف. جينوم يف يندمج حيث حديثًا،
يُستخَلص حليبها. يف املوجود الربوتني عن يوَلد الذي النسل ويُعربِّ حاضنة، ماعز ألنثى

املثال. سبيل عىل كأقراص دوائي، منتٍج إىل ل ويُحوَّ الحليب من الربوتني
هذه ويف الدجاج. بيض بياض يف الرسطان لعالج أدوية إنتاج أيًضا مؤخًرا أُفيَد
جينوم من تسلسالت مع البرش من ُمشتق ُمعني لربوتني الجيني التشفري بني يُجَمع الحالة

البيضة. بياض إىل الربوتني إنتاج ه يُوجَّ بحيث الدجاجة
والجزر والبطاطس والذرة واألرز التبغ فيُستخدم النباتية، الجزيئية الزراعة يف أما
الحيوانية الجزيئية الزراعة عملية العملية هذه تُشبه العالجية. الربوتينات إلنتاج والطماطم
باستخدام النباتية الخاليا إىل ُمعينة ُمحفز تسلسالت إىل باإلضافة املعني الجني ينقل حيث
البذور أو األوراق سواء النبات، من معينة أجزاء إىل اإلنتاج لتوجيه املحفز يُختار ناقل.
استنساخ مجال يف للجدل ُمثريًا مجاًال الجزيئية الزراعة وتَُعد الرغبة. حسب الفاكهة، أو
حمًضا جينوماتها تحمل وراثيٍّا، لة ُمعدَّ نباتات أو كائنات إنتاج عىل يعتمد ألنه الجينات؛

ِصلة. ذي غري آخر حي كائٍن من نوويٍّا

النسيلة وحيدة املضادة األجسام

االستنساخ تكنولوجيا باستخدام تخليقها يمكن التي الربوتينات من أخرى فئة ثمة
الجسم يُنتجها بروتينات هي املضادة واألجسام العالجية. املضادة األجسام هي الجيني
املضادة األجسام تُدافع أخرى. مَرضية عدوى أي أو بكتريية أو فريوسية لعدوى استجابًة
موجودة املستضدات) أو (األنتيجينات معينة بربوتينات االرتباط خالل من الجسم عن
املضادة األجسام م تُصمَّ تدمريها. أجل من وتستهدفها لألمراض املسببة املواد سطح عىل
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بأنتيجني لالرتباط موجهة تكون بحيث مة ُمصمَّ أنها أي النسيلة؛ أحادية لتكون العالجية
النسيلة وحيدة املضادة األجسام كانت السابق، يف الضارة. تأثرياته ملنع وذلك ُمعني،
من البائية الليمفاوية الخاليا املضادة؛ لألجسام املنتجة الخاليا دمج طريق عن تُخلَّق
خاليا ذلك عن ونتج فأر. يف موجودة ورم خاليا مع املرض ضد ُمحصن جرذ أو فأٍر
املضادة األجسام أن غري املطلوب. املضاد الجسم أفرزت الهجينة األورام تُسمى خالدة
ويمكن خاص، بشكٍل البرش يف ُمستقرة ليست ألنها محدود؛ استخدام لها للقوارض
مضادة أجسام تكوين اآلن باإلمكان أصبح وقد سية. تحسُّ فعٍل ردود إىل تؤدي أن
مناطق استبدال ذلك ويتضمن الوراثية. الهندسة تقنيات باستخدام البرش مع متوافقة
املضاد بالجسم الخاصة النووي الحمض تشفري بأجزاء البرشية املضادة األجسام تشفري
أُحادي مضاد جسٍم أول كان املضيفة. الخاليا يف املضاد الجسم عن والتعبري للقوارض
الزرع رفض لعالج ١٩٨٦ عام يف «موروموناب» هو استخدامه يُعتمد الفرئان من النسيلة
التمايز كتلة بمركب االرتباط طريق عن موروموناب يعمل املرىض. لدى األعضاء) (زراعة
الخاليا تُسمى املناعية الخاليا من نوع سطح عىل املوجود املستقِبل الربوتيني (CD3)
الغريبة. املواد من للتخلُّص مناعية استجابٍة تكوين يف التائية الخاليا تدخل التائية.
الزرع. رفض ويُمنَع املناعية االستجابة تُثبط التائية، بالخاليا املوروموناب يرتبط وعندما
أفاستني باسم تجاريٍّا املعروف ،(Bevacizumab) «بيفاسيزوماب» يعترب
البرش. مع املتوافقة النسيلة األحادية املضادة األجسام أوائل ألحد مثاًال ،(AvastinTM)
املضاد الجسم م ُصمِّ والرئة. والثدي واملستقيم القولون رسطانات لعالج أفاستني يُستخَدم
الخاليا يف الربوتني هذا عن ويُعربَّ .(VEGF) للربوتني الوعائي البطاني النمو بعامل لريتبط
حجًما. يزداد أن للورم يمكن بحيث جديدة دموية أوعية تكوين يف ويتسبب الرسطانية
األوعية نمو أفاستني يمنع للربوتني، الوعائي البطاني النمو بعامل االرتباط خالل ومن
الذي (ZMapp) «زيماب» التجريبي العقار ويُعد الورم. حجم زيادة من ويحدُّ الدموية
العقار يتألف النسيلة. أحاديَّ ا مضادٍّ جسًما أيًضا اإليبوال، فريوس مرض لعالج َر ُطوِّ
والفأر، اإلنسان جينات من مصنوعة النسيلة وحيدة مضادة أجسام ثالثة من مزيج من
نواقل يف الجينات تُدَخل نشاطه. وتعطل اإليبوال فريوس تستهدف التي الربوتينات ر تُشفِّ
األجسام تَُعد باملصانع. شبيهة ُمغلقة داخلية مزارع يف املزروعة التبغ نباتات يف وتَُصنَّع
تميل وال االنتقائية شديدة ألنها البيولوجية؛ العالجات طليعة يف النسيلة الوحيدة املضادة

كبرية. جانبية آثاٍر إحداث إىل
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الرتكيب املعاد الربوتني لقاحات

حي كائن من معطل أو ميٍت شكٍل من عادة تتكون بيولوجية مستحرضات هي اللقاحات
مضادة أجساٍم إلنتاج املناعة جهاز يحفز فإنه بعينه، مرٍض ضد لقاح حقن عند ُممِرض.
األطفال وشلل اإلنفلونزا لقاحات تستخدم املرض. هذا ضد حصانة الجسم يمنح ما
الحصبة لقاحات يف حيٍّا املمِرض العامل يكون بينما امليتة، امُلمرضة العوامل والكولريا
اللقاحات استخدام بدائل من ُمعطلة. امُلعدية خصائصه ولكن ل، والسُّ والحصبة األملانية
إذا ذلك ويُتاح الرتكيب. ُمعادة لقاحاٍت إنتاج املعطلة أو امليتة املمرضة العوامل ذات
وإذا املعدي، العامل من (أنتيجينات) ُمعينة ملكونات كاستجابٍة املضادة األجسام أُنِتجت
يف هذه التشفري تسلُسالت إدخال يمكن معروفة. املكونات تلك تُشفر التي الجينات كانت
األنتيجني من يتكوَّن اللقاح ألن ونظًرا الرتكيب. املعاد الربوتني إلنتاج جيني تعبرٍي ناقل
إثارة احتمالية تقلُّ بالكامل، املمِرض العامل من وليس املناعية االستجابة يحفز الذي
هذه من لالستخدام. الرتكيب املعادة اللقاحات من عدد اآلن اعتمد وقد ُمضادة. فعٍل ردود
الربوتينات بني بالجمع ُصنع وقد البرشي، الحليمي الورم فريوس ضد لقاح اللقاحات
يُوَجد الرحم. عنق ورسطان التناُسلية الثآليل من للحماية مختلفة سالالٍت من الفريوسية
سطح عىل موجود بروتني باستخدام ُصنِّع الذي بي، الكبد التهاب لقاح وهو آخر لقاٌح
خليًة التصنيع يف املستخَدمة املضيفة الخلية تكون ما عادة بي. الكبد التهاب فريوس
الربوتني تخليق كان وقد النباتات. يف الجيني التعبري عىل أيًضا تجارب تُجرى ولكن ثديية،
والتبغ والبطاطس املوز يف ناجًحا بي الكبد التهاب ضد حصانة يمنح الذي الرتكيب املعاد
ببناء املناعي الجهاز يقوم لألكل»، القابلة «اللقاحات هذه الفرد يتناول عندما والجزر.
عىل يعملون العلماء يزال وال تماًما. التقليدي كاللقاح املرض ملحاربة مضادٍة أجساٍم
بسيطة طريقة اللقاحات هذه تمثل أن ويمكن اللقاحات. هذه فاعلية لزيادة وسيلٍة إيجاد
االحتياج عىل والتغلب النامية، البلدان يف سيما ال الشاملة، التطعيم برامج لتنفيذ ورخيصة

والتربيد. املعقمة والُحَقن اإلبر إىل

اإلنسان تُصيب لألمراضالتي نماذج

املرض تطور عمليات َفهم لزيادة البرشية األمراض لبعض حيواني نموذج إنشاء يمكن
الكائنات من عدٍد استخدام إمكانية من الرغم وعىل جديدة. عالجاٍت فاعلية واختبار
جينوماتها يجعل ما الثدييات، من لكونها نظًرا شيوًعا األكثر هي الفرئان فإن الحية،
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إذ الحمل فرتة ِقَرص مثل الفرئان، الستخدام إضافية مزايا وثمة البرش. جينومات تُشبه
عاَمني. نحو يبلغ إذ عمرها وقرص نسبيٍّا، فضالتها حجم وكرب أسابيع، ثالثة نحو تبلغ

منها مختلفة، ألمراٍض الفرئان فيها استُخِدمت التي النماذج من ضخم عدد أُنشئ
العصبي التنكُّس واضطرابات والسكري الدموية واألوعية القلب وأمراض الرسطانات
الهندسة تقنيات باستخدام النماذج هذه تُنَْشأ والسمنة. واإليدز الشوكي النخاع وإصابات
التعطيل عملية يف فأر. لدى موجود جني طرق أو تعطيل فيها يتم ما عادة التي الوراثية
لفقدان نتيجًة تنشأ التي املرضية الحاالت ملحاكاة الفأر من الوظيفي الجني يُزال الجيني،
يحمل برشي جني الفأر جني محل فيحلُّ الجيني، الطرق نموذج يف أما وظيفتَها. الجينات
الحمض فيها يُنتج التي املرضية الحاالت ملحاكاة ويُستخَدم النوكليوتيدات يف ُمحدًدا تغريًا

َمعيبًا. بروتينًا ر املتحوِّ النووي
الحيوية، الطبية للبحوث بالنسبة بثمن تُقدر ال الفرئان نماذج أن من الرغم عىل
باركنسون ومرض ألزهايمر مرض مثل األمراض فبعض استخدامها. عىل قيود فهناك
باإلضافة الفرئان. يف كامل بشكٍل استنساخها يمكن ال الفصام مثل النفسية واالضطرابات
يكون أو ذلك بعد تفشل ولكنها الفرئان عىل جيدة نتائج األدوية بعض تُظهر ذلك، إىل
عىل العقاقري الختبار بديٍل عن البحث حاليٍّا ويجري البرش. عىل ضارة جانبية آثار لها
لنمذجة جهاز باستخدام األمريكية املتحدة بالواليات ويس هارفارد معهد يف الحيوانات
الكمبيوتر، ذاكرة رشيحة بحجم تكون التي الرقائق، هذه تحتوي رقاقة. عىل األعضاء
الرئة مثل املختلفة األعضاء ووظيفة بنية وتُحاكي بالستيك يف ُمدمجة برشية خاليا عىل
لدراسة الرقائق هذه استخدام إمكانية األولية الدراسات وتُظهر واألمعاء. والجلد والقلب
رقائق ربط عىل العمُل وجاٍر لألدوية. االستجابات واختبار البرشية املرضية العمليات

كامل. برشي لجسٍم نموذٍج لتطوير مًعا املختلفة األعضاء

الجيني العالج

صحيحة نسخٍة إدخال طريق عن معيب جنٍي وظيفة استعادة الجيني العالج يستهدف
من تنشأ التي الوراثية األمراض لعالج الجيني العالج استخدام يمكن الجني. هذا من
األكثر الجينات املتعددة االضطرابات وكذلك الكييس، التليُّف مثل واحد جني يف اختالالٍت
خاليا إىل املستنَسخ الجني يُنَقل إذ نسبيٍّا؛ بسيطة العملية تبدو الرسطان. مثل تعقيًدا
ثمة أن غري الخلل. ويَُصحح امُلشفر الربوتني الجني يُنِتج الخلية، دخول بمجرد املريض.
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العقبات هذه أُوىل اًال. فعَّ الجيني العالج يكون حتى عليها التغلب من بد ال كبريًة عقباٍت
أن يمكن ما وغالبًا املريضة. األنسجة أو الخاليا إىل ل يَُوصَّ أن بد ال الجيني الرتكيب أن
مقارنًة إليها الوصول يصعب التي الدماغ خاليا مثل خاليا حالة يف صعبًا هذا يكون
معقدة آليات أيًضا الثدييات خاليا تمتلك والعضالت. والجلد العني خاليا مثل أُخرى بخاليا
العقبة غريب. نووي حمض أي دخول مثل فيها املرغوب غري املواد دخول ملنع تطوَّرت
املناعية االستجابة تحفيز إىل جينية بنيٍة أي إدخال يؤدي أن احتمال يف تتمثل الثانية
أنه يف تكمن أخرى عقبة ثمة الحاالت. بعض يف قاتلًة تكون أن يمكن التي للمريض،
ليكون الجيني الناتج هذا عن التعبري يستمر أن بد ال الجينية، البنية توصيل بمجرد

اًال. فعَّ
وراثيٍّا معدلة فريوسات استخدام يف الخاليا إىل الجينات توصيل طرق إحدى تتمثل
يُدَخل الضارة. الفريوس قدرات يزيل مما الفريويس، الجينوم معظم يحذف بحيث َمت ُصمِّ
تعديل يمكن املريض. خاليا إىل ذلك بعد الجني تنقل التي النواقل هذه يف العالجي الجني
املثال، سبيل عىل فاعلية، أكثر املستهدفة الخلية امتصاص تجعل بطريقٍة الفريويس الناقل

املرغوبة. الخلية عىل تتعرَّف سطحية بروتينات إضافة طريق عن
القهقرية الفريوسات مثل الفريوسية النواقل بعض تندمج الخلية، دخول بمجرد
تعبريًا توفر ألنها ميزة؛ هذه وتعترب .(1-6 شكل (انظر املضيف جينوم يف الرجعية أو
سوى يوَجد ال إذ السالمة؛ عىل خطًرا أيًضا يُشكل أنه غري الجيني. الناتج عن األمد طويل
اإلدخال حدث وإذا املريض. جينوم يف الفريويس الناقل إدخال مكان يف التحكم من القليل
مواقع من بالُقرب اندمج وإذا الجني. وظيفة تعطيل إىل ذلك يؤدي فقد مشفر، جنٍي يف
جيني تعبري يحُدث أن يمكن — واملعززات املحفزات تسلسالت تُوَجد حيث — النسخ بدء
عاَمي بني الفرتة خالل املبكِّرة الجيني العالج تجارب يف هذا لوحظ وقد مناسب. غري
لعالج املتحدة واململكة األمريكية املتحدة والواليات فرنسا يف أُجريت التي و٢٠٠٢ ٢٠٠١
أحد باستخدام X بالكروموسوم املرتبط الشديد املشرتك املناعة بنقص املصابني األطفال
نقص تصحيح تم عولجوا، الذين العرشين املرىض بني فِمن القهقرية. الفريوسات نواقل
يُهدد مرًضا يُعاِلج أن يمكن الجيني العالج أن عىل دليل أول وهو مريًضا، ١٧ يف املناعة
بعد التائية الليمفاوية الخاليا يف بلوكيميا أصيبوا املرىض هؤالء من خمسة أن غري الحياة.
إىل هذا وأُْرِجع شهًرا. وستني وثمانية وعرشين ثالثة بني تراوَحت بمدٍة للعالج الخضوع
تعزيز إىل أدى مما للرسطان ُمسبب لجنٍي النسخ بدء موقع يف القهقري الفريوس اندماج
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ه تُوجِّ ُمعدلة فريوسية نواقل دراسة جرت الحني، ذلك ومنذ الجني. لهذا الجيني التعبري
املضيف. الجينوم داخل محددة آمنة مواقع إىل االندماج

العالج بنقل الجينات

حمض نووي برشي
(ُعِزَل معملي#ا)

ج/ عالجي
ف7وس قهقري ُمندمج

بج/ برشي عالجي

ف7وس قهقري
لفأر (ُمعطل)

آر إن إيه ف7ويس

يرتبط الف7وس القهقري
بالخلية ويفرغ محتواه

الجيني بداخلها

خلية اJريض
يتم إدخال ج/ جديد داخل

الحمض النووي لخلية اJريض

الخلية ه فتمتصُّ الفريوس، يف وظيفي جني إدخال يتم الفريويس. الجيني العالج :1-6 شكل
املضيف. جينوم يف ويُْدَمج

جينوم يف النووي حمضها تدمج ال ية، الُغدِّ الفريوسات مثل أخرى، فريوسات ثمة
الفريوسات، دمج غرار وعىل منفصل. ككيان الخلية داخل بها يُْحتََفظ ولكن املضيف
تكون ال بحيث الفريويس الجينوم من أجزاء إلزالة الُغدِّية الفريوسات ناقالت َمت ُصمِّ
طويل ثابتًا تعبريًا توفر ال الغدِّية الفريوسات ناقالت أن غري اإلنسان. يف لألمراض ُمسببة
تتطلَّب التي االضطرابات لعالج مناسبة غري فهي ثم ومن رة؛ املتحوِّ الجينات عن املدى
لدى قويٍّا مناعيٍّا نشاًطا تحفز أن أيًضا ية الغدِّ للفريوسات يمكن املدى. طويل تعبريًا
جييس حالة يف هذا عىل الضوء ُسلَِّط وقد بأمراض. املصابني املرىض يف خاصًة املضيف،
يعانون مريًضا ١٨ أُْعطَي جييس، فيها شارك التي التجربة يف .١٩٩٩ عام يف جيلسنجر
خلل إىل يؤدي وراثي اضطراب وهو — (OTC) الكربامويل ناقل األورنيثني نقص من
الفريوس ناقالت باستخدام الجيني العالج — والهضمي العصبي الجهازين يف وظيفي
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بسبب العالج من قليلة أيام بعد ُمتعدِّدة أعضاء يف فشل بسبب جييس وتُويف الُغدِّي.
شديدة. مناعية استجابًة لَديه أنتج الذي الغدِّي الفريوس

ما غالبًا .(AAVs) بالغدِّية املرتبطة الفريوسات وهي الغدية للفريوسات بديل ثمة
— امُلسمى من الرغم عىل الغدية بالفريوسات لها عالقة ال التي — الفريوسات هذه تُستخدم
محدودة مناعية استجابة سوى تثري وال ُمعِدية، غري ألنها الجيني العالج تطبيقات يف
املدى. طويل جينيٍّا تعبريًا يوفر مما املضيف، جينوم مع لتندمج تصميمها ويمكن للغاية،
يقترص لذا صغريًا؛ جينيٍّا ُمدخًال إال تحمل أن يمكن ال بالغدية املرتبطة الفريوسات أن غري

الصغري. الحجم ذات الجينات عىل استخدامها
العالج حقق فقد املأساوية، والوفيات لآلمال املخيبة املبكرة النتائج من الرغم وعىل

مبًرشا. ُمستقبله ويبدو النجاحات بعض الجيني
موافقة عىل يحصل الجيني للعالج ُمنتَج أول هو (Gendicine) «جينديسني» كان
رسطان لعالج ٢٠٠٣ عام يف البرش عىل رسيريٍّا الستخدامه الصينية والدواء الغذاء إدارة
عديم ُغدِّي ناقل من جينديسني يتكون .(HNSCC) والرقبة الرأس يف الحرشفية الخاليا
يف TP53 جني يتحور .p53 (TP53) البرشي الورم لجني ُمثبِّط وظيفي وجني التكاثر،
الخاليا تكاثُر منع يف الجني هذا دور ويتمثل الرسطانية. األورام جميع من املائة يف ٥٠
مالئم غري بشكٍل التكاثر يف التالفة الخاليا تستمر وظيفته، يفقد وعندما الطبيعي. غري
يمكن إليه، تفتقر التي الخاليا إىل وظيفي TP53 جني توصيل خالل من األورام. وتظهر
وقد الخاليا. موت يف يتسبَّب الذي p53 جني بروتني خالل من املريضة الخاليا عىل القضاء
ن تحسُّ بحدوث جني-ِتك» سيبونو «شينزن رشكة أجرتها التي الرسيرية التجارب أفادت
النتائج هذه تتكرر ولم فقط. شهرين بعد بجينديسني عولجوا الذين املرىض يف كبري
تستخدم التي الوحيدة الدولة هي حاليٍّا الصني تزال وال أخرى، رسيرية تجارب يف األولية

الجينديسني.
،(Glybera) «جليبريا» هو أوروبا يف الرسيري لالستخدام يُعتَمد جيني عالج أول كان
االضطراب هذا يؤدي ليباز. الدهني الربوتني إنزيم نقص لعالج ،٢٠١٢ عام يف وذلك
والتهاب البطن يف آالم إىل يؤدي مما الدم يف الدهون مستويات ارتفاع إىل الوراثي
نسخة يحمل بالغدية مرتبط فريوس من جليبريا يتكون الحياة. يهدد الذي البنكرياس
التي العضالت خاليا يف الفريوس يحقن البرشي. الدهني الربوتني ليباز جني من وظيفية
يُنتَج الخاليا، دخول بمجرد نحوها. ا خاصٍّ انجذابًا بالغدية املرتبط الفريوس ناقل يحمل

البنكرياس. التهاب من والحدِّ الدهون تكسري عىل يساعد مما الدهني، الربوتني ليباز
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الجسيمات يف النووي الحمض تغليف وهو للفريوسات، بديل توصيل نظام يُوَجد
ألن الفريوسات؛ استخدام من أمانًا أكثر هذا يُعد ذلك. بعد الخاليا ها تمتصُّ التي الدهنية
كبري. حد إىل مناعية استجابة تُولِّد وال املضيف جينوم يف تندمج ال الدهنية الجسيمات
إىل يؤدي مما كفاءة، أقل يكون أن يمكن الدهنية للجسيمات الخاليا امتصاص أن غري
الفريويس غري الجيني للعالج حديث نجاح عن أنباء وردت وقد الجيني. التعبري انخفاض
ملوصلية املنظم الجني يف طفرات عن الوراثي املرض هذا ينتج الكييس. التليف عالج يف
يف التحكم عن مسئول CFTR الجني يُشفره الذي الربوتني إن .(CFTR) الليفي الغشاء
هذا يُفَقد تحور، أو طفرة حدوث وعند وخارجها. الخاليا داخل واملاء األمالح حركة
وتكون باملخاط. الخصوص وجه عىل الهضمي والجهاز الرئتني انسداد إىل ويؤدي التحكم
إلحدى األوىل املرحلة أظهرت وقد األعضاء. يف وظيفيٍّا وخلًال متكررة عدوى النتيجة
CFTR جني ون يتلقَّ الذين املرىض لدى الرئة وظائف يف طفيًفا نًا تحسُّ الرسيرية التجارب
CFTR جني لتوصيل السابقة املحاوالت كانت بخاخ. بواسطة دهني، بُجَسيم املقِرتن
بسبب كبري حدٍّ إىل الة فعَّ غري الفريوسية التوصيل طرق باستخدام الخاليا إىل الوظيفي
الجيني العالج منتجات من منتَج ألَفي من أكثر حاليٍّا يُوَجد له. الخاليا امتصاص ضعف
لعالج موجهة أيًضا ولكنها الرسطان، لعالج باألساس مة ُمصمَّ الرسيرية، التجارب رهن

الدموية. واألوعية القلب وأمراض الوراثية االضطرابات

وراثيٍّا املعدَّلة األطعمة

العقاقري لتصنيع فقط ليس النباتات عىل الوراثية الهندسة تكنولوجيا تطبيق يمكن
األعشاب ملبيدات وطاردة أعىل، غذائية قيمٍة ذات نباتات لتصميم أيًضا ولكن العالجية،
النباتات يختارون املزارعون كان قرون، مدى عىل والعدوى. للجفاف ومقاِومة الضارة
السالالت إلنتاج — مذاًقا واألشهى واألطول مرونًة األكثر — فيها مرغوب لسماٍت وفًقا
عند عشوائيٍّا بالوالَدين الخاص النووي الحمض يتَِّحد التقليدية، اإلنتاج طرق يف الالحقة.
تسمح املقابل، يف به. للتنبُّؤ قابل غري املختارة السمة مظهر يكون لذلك، ووفًقا التهجني.
إىل يؤدي مما الجينوم، عىل ُمستهدفة جينية تغيرياٍت بإجراء الوراثية الهندسة تقنيات

املرغوبة. بالسمات موثوقية أكثر نباتاٍت إنتاج
الطماطم من نوع هو اآلدمي لالستهالك به ح يُرصَّ وراثيٍّا ُمعدَّل غذاء أول كان
الطماطم مت ُصمِّ «كالجني». رشكة إنتاج من ١٩٩٤ عام يف سافر» «فالفر باسم يعرف
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الطراوة ملرحلة الوصول حتى تستغرقه الذي الوقت يطول ثم ومن نضوجها؛ ر يتأخَّ بحيث
إندو-بويل إلنزيم ر امُلَشفِّ للجني الجيني التعبري تعطيل خالل من ذلك تحقق وقد والفساد.
١٩٩٧ عام يف األسواق من املنتج هذا ُسِحَب الفاكهة. تطرية عن املسئول جاالكتوروناز،
األخرية، اآلونة يف وراثيٍّا. املعدلة باألطعمة املتعلقة العامة بالسالمة تتعلق مخاوف وسط
مستوياٍت الطماطم هذه تُنِتج اللون. «أرجوانية» طماطم املتحدة اململكة يف علماء م صمَّ
األرجواني. لونها الطماطم تُعطي التي وهي األنثوسيانني، تُسمى كيميائية مادة من عالية
التوت مثل الفواكه يف طبيعي بشكٍل املوجودة األكسدة ُمضادَّات أحد هو واألنثوسيانني
زهرة نبات من الجينات نقل خالل من الطماطم يف إنتاجه ز يَُحفَّ األسود. والتوت األزرق
من يُقلِّل أن يمكن األنثوسيانني أن الدراسات أظهرت وقد الطماطم. جينوم إىل الخطم
هو الهدف سيكون الدموية. واألوعية القلب وصحة وظائف ن ويُحسِّ بالرسطان اإلصابة
وأرخصها الناس عليها يُقبل التي األطعمة أكثر عىل األرجوانية الطماطم نموذج تطبيق
للبرش. اإليجابية الصحية فوائده ملعرفة لالختبار حاليٍّا املنتج هذا ويخضع الكاتشب. مثل
أرسع ينمو لكي م امُلصمَّ السلمون إنتاج يف تكنولوجيز» باونتي «أكوا رشكة تشارك
جنٍي بني الجمع خالل من السلمون هذا م يُصمَّ أرسع. بشكٍل الكامل حجمه إىل ويصل
تسلُسالت مع الهادئ املحيط يف يعيش الذي السلمون سمك من النمو لهرمون ر مشفِّ
داخل النمو هرمون بإنتاج التعديل هذا يسمح البحر. ثعبان تُشبه سمكٍة من ُمحفزة
حجمها إىل األسماك تصل وبذلك فقط. أشهر بضعة من بدًال السنة مدار عىل األسماك
تسويقها ويمكن — سنوات ثالث من بدًال شهًرا عرش ثمانية — الوقت نصف يف الكامل
اآلن وراثيٍّا املعدل السلمون األمريكية والدواء الغذاء إدارة اعتمدت وقد أبكر. وقٍت يف

اآلدمي. لالستهالك

للحرشات واملقاومة األعشاب مبيدات تتحمل التي املحاصيل

عن الناتج وذلك الحشائش عن الناتج الرضر هما املحاصيل لفقدان الرئيسيان السببان
فقدها، لتقليل الحرشية واملبيدات األعشاب بمبيدات بانتظام تَُرش فاملحاصيل الحرشات.
التي املحاصيل إتالف إىل يؤدي مما انتقائية، غري تكون ما غالبًا املبيدات هذه ولكن
املحلية. البيئة يف األخرى الحية وللكائنات لإلنسان رضًرا تُسبب الحاالت بعض ويف تُْزَرع،
األعشاب مبيدات ل تتحمَّ محاصيل مت ُصمِّ اإلنتاجية، وتحسني املشكالت هذه عىل وللتغلُّب

نفسه. املحصول داخل واحد آٍن يف السمتنَي كلتا تحمل أو الحرشات تُقاِوم أو
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الضارة األعشاب عىل يُقَىض بحيث األعشاب مبيدات ل تتحمَّ التي املحاصيل م تُصمَّ
واملحصول سليًما. املحصول يظل بينما الحقل، يف بعينِها أعشاب مبيدات رش عند
تُنتجه الذي ريدي» أب «راوند هو األعشاب مبيدات ل يتحمَّ الذي شيوًعا األكثر التجاري
مقاومة يجعلها إنزيًما ر يُشفِّ جينًا ريدي أب راوند محاصيل تحمل «مونسانتو». رشكة

الضارة. لألعشاب القاتل للجليفوسات النطاق الواسعة الرش لعمليات
بكترييا من ا سامٍّ بروتينًا يشفر الذي الجني يُنَقل للحرشات، مقاومة محاصيل إلنتاج
بروتني املحصول ينتج املحصول. نبات إىل ،Bt باسم املعروفة التورنجية، العصوية
يف بما األخرى، بالثدييات ضار غري ولكنه الحرشات، لبعض السام التورنجية البكترييا

واألسماك. والطيور البرش ذلك
مجموعة تحمل وراثيٍّا لة ُمعدَّ بطاطس إلنتاج مرشوع املتحدة اململكة يف مؤخًرا أُْطِلق
وعدوى املتأخرة البطاطس للفحة مقاوًما املحصول يكون أن املزمع من السمات. من أكرب
محاصيل يف كبرية خسارة تسبب أمراض وهي البطاطس، كيس يف الخيطية الديدان
الكيميائية املواد من بكثري أقل مستوياٍت عىل ستحتوي كذلك للمزارعني. البطاطس
مادة الكيميائية املواد هذه ن تُكوِّ املختزلة. والسكريات األسباراجني مثل طبيعيٍّا، املوجودة
املوجودة األكريالميد مادة ربط تم وقد عالية. حرارة درجات يف طهوها عند األكريالميد
تَكون خطر من يُقلِّل أن يمكن االستهالك تقليل فإن ثم ومن بالرسطان؛ الطعام يف
املشفر الجني عمل سيعطل إذ للعطب؛ عرضًة أقلَّ أيًضا البطاطس ستكون الرسطان.
جينات ثالثة ستُضاف الخارقة»، «البطاطس هذه إلنتاج أوكسيديز. بوليفينول إلنزيم
إىل الخيطية للديدان مقاومًة يمنحان وجينان املتأخرة، البطاطس للفحة مقاومة تمنح
والسكريات األسباراجني تنتج جينات ثالثة ستُعطل ذلك، إىل باإلضافة البطاطس. جينوم
من سنوات بضع بُعد عىل نزال ال أننا من الرغم وعىل أوكسيديز. والبوليفينول املختزلة
كمياٍت رش ويمنع البطاطس إنتاج يزيد أن يمكن نجاحه، حال فإنه النهائي، املحصول
إىل سيؤدي ما وهو الزراعية، األرايض عىل الفطريات ومبيدات اآلفات مبيدات من كبرية

صحة. أكثر غذاء إنتاج

نة املحسَّ الغذائية القيمة ذات املحاصيل

يعانون العالم أنحاء جميع يف شخص مليون ٢٠٠ من يقرب ما أن إىل التقديرات تُشري
الخصوص وجه عىل واألطفال الحوامل عىل أ نقصفيتامني يؤثر أ. نقصفيتامني من حاليٍّا

98



الوراثية الهندسة

النظام ضمن أ فيتامني الت مكمِّ تناول يُخفف أن ويمكن العمى. إىل يؤدي أن ويمكن
الذهبي، األرز استهالك يف الغذائية املكمالت أشكال إحدى تتمثل نقصانه. آثار من الغذائي
جينني إدخال عرب الذهبي األرز يُنتَج الصفرة. الشديد لونه بسبب االسم بهذا ُسمى الذي
الرتبة. بكترييا أنواع أحد من واآلخر الربي النرجس من ُمشتق أحدهما األرز؛ جينوم يف
طليعي مركب وهو كاروتني، البيتا إنتاج يف تدُخل التي اإلنزيمات الجينان هذان ر يُشفِّ
الهضمية. القناة يف أ فيتامني إىل يتحول كاروتني، البيتا استهالك عند أ. فيتامني إلنتاج
العلمية «ساينس» دورية يف مرة ألول وراثيٍّا الساللة تصميم كيفية تفاصيل نُرشت وقد

الوقت. ذلك يف ا ُمهمٍّ إنجاًزا واعترب ٢٠٠٠ عام يف
فائدًة يقلُّ ال الذهبي األرز استهالك أن الدراسات من عدد أظهر الحني، ذلك منذ
السبانخ. يف املوجود الطبيعي كاروتني البيتا من وأفضل لألطفال، أ فيتامني مكمالت عن

تجاريٍّا. املنتج طرح عىل بعُد يواَفق لم ولكن

وراثيٍّا املعدَّلة باألغذية املتعلقة املخاوف مواجهة

كبرية مجموعة تزال ال ولكن عاًما؛ عرشين من أكثر منذ وراثيٍّا معدَّل غذاء أول اعتُمد
املستوى عىل عام نقاش محل تزال وال األسواق، يف متوفرٍة غري وراثيٍّا املعدلة األغذية من
عىل وراثيٍّا املعدلة األغذية الستهالك املحتملة الخطورة يف املخاوف أحد يتمثل الدويل.
الجينات هذه تُستخدم الحيوية. للمضادات املقاومة الجينات نقل خالل من اإلنسان صحة
خالل من البرش إىل تنتقل أن ويمكن الوراثية الهندسة عمليات أثناء ُمنتقاة كواِسمات
االستخدام أدَّى فقد البيئة. عىل تأثريها هو للقلق آخر مصدر ثمة األطعمة. هذه استهالك
خارقة» ضارة «حشائش تطور إىل األعشاب مبيدات تتحمل التي للمحاصيل املتزايد
املعدلة للمحاصيل مقاومًة الحرشات بعض وتظهر املستخدمة. األعشاب ملبيدات مقاومة
الطبيعية. الربية الحياة ملظاهر انعدام أو انخفاٌض لوِحظ كما الحرشات ملقاومة وراثيٍّا
أساسيٍّا غذائيٍّا مصدًرا الحقول يف املوجود الصقالب نبات يُعترب املتحدة، الواليات يف
ثم ومن الصقالب؛ عىل القضاء إىل وراثيٍّا املعدلة املحاصيل استخدام أدى وقد للفراشات.
املعدلة غري املحاصيل تلوث بشأن أيًضا مخاوف وثمة الفراشات. غذاء مصدر عىل القضاء
ُساللٍة إنتاج ثم ومن إليها؛ وراثيٍّا املعدلة املحاصيل من اللقاح حبوب انتقال عرب وراثيٍّا
أحد التكنولوجية. التحسينات من عدد حاليٍّا يطبق املخاطر، من وللحدِّ وراثيٍّا. ُمعدلة
الواسمة بالجينات أمنًا أكثر النباتات من مشتقة واِسمات استبدال هو التحسينات هذه
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التي املحفز تسلسالت استخدام يف يتمثَّل آخر تحسني وثمة الحيوية. للمضادات املقاومة
إجهاد. عامل أو كيميائي عامل مثل ُمعني ملحفٍز كاستجابٍة فقط الربوتني تعبري تنشط
بل فحسب، النبات من ُمعينة أجزاء عىل الربوتني إنتاج املستحثة املحفزات هذه تقرص ال
مواقع يف أدق بشكل الجينات إدخال أيًضا يمكن مؤقتًا. الربوتني إنتاج من أيًضا تحد
يرتتب ما الجينومي، للتحرير ومتطورة معقدة تقنيات باستخدام الجينوم من محددة
تستمر أن بد وال السابقة. التجارب يف شوهد الذي العشوائي الدمج عىل التغلب عليه
الرتكيب املعاد النووي الحمض تكنولوجيا يف اإلضافية والتحسينات املتزايدة األبحاث

وراثيٍّا. املعدلة لألغذية املحتملة املخاطر لتقليل
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الطبالرسيري اجلزيئييف األحياء علم

وقد النووي، الحمض يف جينية وفوق جينية ات تغريُّ يف البيئية العوامل تتسبَّب أن يمكن
املرض. تُسبب التي واملسارات الخلوية العمليات بتنظيم اإلخالل إىل ذلك عواقب تؤدي
عندما وراثي غري أو الجنيس، الخط عرب اكتُسب إذا وراثيٍّا الجيني التباين يكون أن يمكن
يف بها يُحتَفظ الطفرات بعض الجسدية. الخاليا يف النووي الحمض تغيريات تحدث
الشائع النمط جينات من جني مع وجودها حال ميزة تمنح كانت إذا األفراد من مجموعة
تكون عندما إال املرض الطفرات هذه تُسبب وال الزيجوت). (ُمتغاير طاقته بكامل يعمل
املوروثة الطفرات اختيار كان ما وغالبًا الزيجوت). (متماثلة ُمتحورتنَي الجني نسختا
التليُّف جني يكون قد املثال، سبيل عىل أسالفنا؛ لدى لعبتها التي املفيدة األدوار إىل يرجع

الكولريا. بسبب الوفاة خطر من قلَّل قد الكييس
خاصة استفادًة الرسيري البحث مجاالت من رئيسيان معارصان مجاالن استفاد
والرسطان. الشيخوخة وهما أال الجزيئي، بأساسهما معرفتنا عىل طرأ الذي ن التحسُّ من
أعىل إكلينيكية فاعلية ذات أدويٍة وتصميم املرض، بمخاطر التنبؤ عىل أقَدر اآلن فنحن

محددة. جزيئية مسارات استهداف خالل من

الجزيئي األحياء وعلم الشيخوخة

ُخمس فسيكون الحالية، االتجاهات استمرت وإذا العمر، يف يتقدَّم مجتمٍع يف نعيش نحن
يف حادة زيادة إىل ذلك وسيؤدي .٢٠٥٠ عام بحلول الستني سنِّ فوق العالم سكان
عليها يطلق التي الشيخوخة، عن الناتجة املزمنة األمراض عن الناجم الصحي العبء
وهي الجذعية، الخاليا استنفاد عن جزئيٍّا الطبيعية الشيخوخة تَنتُج الفيض». «التسونامي
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يرتاكم العمر، يف تقدُّمنا ومع التالفة. األنسجة لتجديد األعضاء معظم يف املوجودة الخاليا
غري دائمة حالة يف الخاليا دخول إىل النهاية يف يؤدي ما وهو التاِلف النووي الحمض
تحدُّ ألنها السلبي جانبها لها الوقائية الحيلة هذه أن غري الشيخوخة. ى تُسمَّ منقسمة
لخطٍر الجسم يتعرض الجذعية، الخاليا من للغاية كبري عدد يشيخ عندما عمرنا. من
آثار ظهور يف بدوره يتسبَّب ما وهو البالية، األنسجة تجديد عىل ُقدرته عدم يف يتمثل
الخاليا، بني االتصال ضعف يف يتمثل مبارش غري تأثري يف ذلك ويتسبَّب الشيخوخة.
تزداد الربوتيني). (االستتباب الربوتني توازن وفقدان امليتوكوندريا، يف الوظيفي والخلل
العامل تكون أن ويمكن العمر تقدُّم مع أيًضا املزمن االلتهاب من املنخفضة املستويات

بالعمر. املرتبطة االضطرابات من بالعديد املرتبطة للتغيريات املسبب

الخرف

واضطرابات املخ لوظائف امُلنِْهك بالفقدان ارتباًطا أكثر الشيخوخة تكون أن املحتَمل من
والرومانيون اليونانيون الفالسفة مرة ألول سجلها والتي الفقدان، بهذا املرتبطة الشخصية
أمراض من واسعة فئة عىل يُطَلق مصطلح هو والخَرف فيثاغورس. بينهم من القدماء،
الطبيب إىل نسبة ألزهايمر مرض ي ُسمِّ وألزهايمر. باركنسون مرض ذلك يف بما الدماغ،
مرض .١٩٠١ عام يف املرض وصف الذي ألزهايمر ألويس األملاني األمراض وعالم النفيس
يصل ما يشمل فهو حاليٍّا. له عالج يُوَجد وال للخَرف شيوًعا األكثر الشكل هو ألزهايمر
السكان. من املائة يف ٧ عن يقل ال ما يُصيب وربما الخرف حاالت من املائة يف ٧٠ إىل
الحياة، نمط اختيارات خالل من تأخريه أو باملرض اإلصابة منع املمكن من يكون قد
قيمة سوى للنصيحة تكون لن االضطراب، لهذا الجزيئية الطبيعة نفهم أن إىل ولكن
التدوير إعادة تُقاِوم الدماغ يف مطوية غري بروتينات بوجود ألزهايمر داء يتَِّسم محدودة.
تتكوَّن الربوتيوباثي. اعتالل اسم تحت االضطراب من الفئة هذه تأتي الطبيعي. اإلنزيمي
وظائف تُعطل والتي ألزهايمر، ملرض املميزة للربوتياز املقاِومة الخلوية خارج الصفائح
األميلويد ارتباط فرضية إىل االكتشاف هذا وأدَّى األميلويد. بروتني من العصبية، الخاليا
(APP) األميلويد طليعة بروتني ٢١ كروموسوم عىل املوجودة الجينات أحد ر يَُشفِّ بالخرف.
داون) بمتالزمة (املرتبط ٢١ كروموسوم من إضافية نسخة لديهم الذين األفراد ويُعاني
احتمالية مدى تحديد يف تاو ى يُسمَّ آخر بروتني يدخل مبكًرا. ألزهايمر بداء اإلصابة من
يشكل فإنه طبيعي، غري بشكٍل تاو بروتني ر يتحوَّ فحني أيًضا. ألزهايمر بمرض اإلصابة
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مما العصبية، الخلية جسم داخل ملتوية بروتينية ألياف من عصبية ليفية تشابكات
وموتها. الخلية يف وظيفي خلٍل حدوث إىل يؤدي

اإلصابة خطر عىل تنطوي التي الجينات الحديثة الجينومي الرتابط دراسات وجدت
للمرض. الجزيئية الباثولوجية الطبيعة لرشح آلياٍت الدراسات هذه وتقرتح بالخرف،
من الغربي، العالم يف شخص ألف كل من ثالثة إىل يصل ما باركنسون مرض يصيب
قد كالي. عيل محمد الشهري واملالكم فوكس جيه مايكل املمثل مثل مشاهري ِضمنهم
يقتل تيجار ى يُسمَّ جديد بربوتني ارتباطه اكتشاف يف باركنسون مرض َفهم مفتاح يكُمن
شخص ماليني عرشة إىل سبعة بني ما يتعايش نشاطه. يف يُفِرط عندما العصبية الخاليا
االستهداف يوقف وقد معروفة. غري أسبابه تزال وال باركنسون مرض مع العالم حول

ر. املدمِّ املرض هذا تقدُّم تيجار لربوتني العالجي

املبكرة أمراضالشيخوخة

للشيخوخة الوراثية لالضطرابات الجزيئية البيولوجيا من الشيخوخة عن الكثري ُعِرَف
كلمة ت اشتُقَّ الصغار. عند املبكرة الشيخوخة أو الربوجرييا، ى تُسمَّ التي املبكرة،
نادرة حالة الربوجرييا تُعترب العمر. يف املبكر التقدُّم وتعني اليونانية من «بروجرييا»
من حالة كل فإن لذلك للتكاثُر؛ يكفي بما طويًال يعيشون ال املصابني ألن للغاية؛
مصحوبًة املبكرة الطفولة يف األعراض تظهر جديدة. طفرة عن حتًما ناتجة الربوجرييا
وأمراض الرشايني بتصلب املريض يُصاب للجلد. ملحوظة وشيخوخة النمو يف بفشل
وتساقط الوجه تجاعيد ظهور ذلك يتبع الطفولة. مرحلة يف الدموية واألوعية القلب
األعراض جميع أي املفاصل؛ وتيبُّس والعضالت الجسم دهون فقدان جانب إىل الشعر،
بروتني من ر ُمتحوِّ شكٌل هو هذا يف والسبب الشيخوخة. ِسن يف فقط تظهر ما عادة التي
فيحة الصُّ أو النووي الغالف بنية أ الالمني متحور يُضِعف الربوجريين. ى يُسمَّ أ الالمني
الكروماتني. ووظيفة التالف النووي الحمض إصالح مثل وظائفها، يُضِعف ثم ومن
الخاليا يف إنتاجه ينشط إذ لإلنسان؛ الطبيعية الشيخوخة يف دوًرا الربوجريين يلعب قد
فرينر، متالزمة مثل األخرى، املتساِرعة الشيخوخة اضطرابات أيًضا ترجع الشائخة.
الحمض إصالح عىل القدرة تضاؤل إىل كوكاين متالزمة أو الصباغي، الجلد جفاف أو

النووي.
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الشيخوخة إىل املؤدية املسارات

إىل أدى مما والالفقاريات، الخمرية باستخدام الشيخوخة أبحاث يف كبري تقدُّم أُْحِرز
وتطبيقها النتائج هذه استنباط يمكن ومساراتها. الشيخوخة» «جينات من املزيد اكتشاف
تشرتك األنواع. بني تطوريٍّا محفوظة العمر بطول الخاصة املسارات ألن وهذا البرش؛ عىل
استشعار وهي أال بعينها، صفٍة يف الشيخوخة عىل بتأثريها املعروفة الرئيسة املسارات

واستقالبها. الغذائية العنارص
(جزيرة نوي» «رابا تربة من مأخوذٍة بعيِّنة الستينيات يف الراباميسني قصة بدأت
جزيء إىل الحًقا النشاط هذا نُِسب الخاليا. قتل عىل قادًرا نشاًطا لها أن أثبتت الفصح)
تحديد خالل من الحقل تطوير تم الرتبة. بكترييا تُنتجه الراباميسني، وهو صغري،
ُمْستَْهَدف يعمل .mTOR ب اختصاًرا يعرف الذي الثدييات، يف الراباميسني ُمْستَْهَدف
املغذيات من املتوفر مع النمو محفزات يدمج جزيئي كمستشعٍر الثدييات يف الراباميسني
كيناز إشارات من تُقلل التي الراباميسني مثل الصغرية الجزيئات تعمل واألكسجني.
إبطاء عىل القاسية الغذائية للحمية مشابهٍة بطريقٍة الثدييات يف الراباميسني ُمْستَْهَدف
الشاذة الوظائف تظهر والديدان. الخمرية مثل الحية الكائنات يف الشيخوخة عملية
بحث محور الرابامايسني وكان األمراض، من مجموعٍة يف أيًضا بالشيخوخة عادًة املرتبطة
(مثبطات وُمشتقاته الراباميسني استُخِدم األدوية. ورشكات األكاديميني ِقبَل من ُمكثف
األمراض من للحدِّ أُجِريَت التي الرسيرية التجارب يف الثدييات) يف الراباميسني ُمْستَْهَدف
والسمنة الثاني النوع من والسكري ألزهايمر مرض مثل العمر يف بالتقدُّم املرتبطة
آخر دواءٍ أي أو األدوية هذه تعتمد أن املحتَمل غري من أنه غري الرسطان. أنواع وبعض
مرًضا. وليست طبيعية عملية الشيخوخة ألن الطبيعي؛ العمر لزيادة رسيريٍّا الستخدامها
األمراض يف دور له املنظم غري الثدييات يف الراباميسني ُمْستَْهَدف كيناز مسار أن غري
جديدة وعالجات صحيٍة تحسيناٍت إىل الحالية األبحاث وتُرتَجم بالشيخوخة املرتبطة
العمر. إطالة هو املبارش هدفها يكون أن من بدًال تمنعها أو املزمنة األمراض تُخفف

صحتهم. يف ن تحسُّ ذلك يُصاِحب أن دون طويًال العيش يف يرغبون ال الناس فمعظم

وأمراضالشيخوخة التيلومريات

تحتوي الطريف. القسيم أو التيلومري صيانة هو األخرى الرئيسة الشيخوخة مسارات أحد
تُثبت التي الواقية للرءوس مماثلة صة، متخصِّ قبعات عىل الخطية الكروموسومات نهايات
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الكروموسوم قبعات تتكون أرضار. أي ملنع تثبيتها عىل تعمل األحذية، أربطة أطراف عىل
املتكررة النووي الحمض بتسلسالت يرتبط شيلتريين يُسمى بروتيني مركٍب من هذه
يُثبت ُمتدلٍّ واحد رشيٍط يف التسلسل هذا من النَُّسخ آالف تنتهي البرش). يف TTAGGG)
إىل هذا يُشبه مكانه. يف تثبيته عىل الربوتينات تعمل حيث الكروموسوم يف أخرى مرة
التيلومري باسم بأكمله املركب ويُعرف الحياكة. أو الرتق عند خيط نهاية تثبيت ما حد
دون التيلومريات تحول النهائي». «الجزء تعني التي اليونانية الكلمة من (telomere)
استثارة إىل بدوره يؤدي ما وهو تالف، كحمضنووي الكروموسومات نهايات عىل التعرف
الكروموسومات «التصاق» إىل تؤدي أن شأنها من التي املزدوج الرشيط كرس إصالح آلية

الجينومية. السالمة فقدان إىل تؤدي بطريقة ترتيبها إعادة أو ببعض بعضها
بوليمراز فشل عن ينتج منه بد ال رشٌّ وهو خلوي، انقسام كل مع التيلومريات تقُرص
تضاعف «مشكلة باسم هذا ويُعرف ُمتأخر. رشيط تكرار إكمال يف النووي الحمض
منذ االفرتايض العمر تحُسب التي البيولوجية الساعة باعتبارها ُطرحت وقد النهايات»؛
من النووي الحمض من صغرية كمية تفقد الخلية، فيها تنقِسم مرة كل يف الوالدة.
يؤدي مما حرج، طوٍل إىل التيلومريات تصل املطاف، نهاية يف بها. الخاصة التيلومريات
محدوًدا عمًرا التيلومريات تمنح وهكذا تكرار. عدم حالة يف الخلية ويضع الشيخوخة إىل
بأخرى. أو بطريقٍة التيلومريي النووي الحمض تعويض املمكن من يكن لم ما للخلية
الوالدة حديثي يف إال تُرى ال التي املستويات إىل التيلومري امتداد أن لالهتمام املثري ومن
الخاليا يف محدود نطاق عىل يحُدث ولكنه الجرثومية، الخاليا يف تماًما ممكنًا يبدو
إىل التيلومري تكرارات إضافة هي التيلومري إلصالح شيوًعا األكثر والوسيلة الجذعية.
اإلطالة ى تُسمَّ بديلة آلية ُوِصَفت وقد التيلومرياز. إنزيم بواسطة الكروموسومات نهايات
مميزة سمة التيلومري تآُكل يُعترب الخاليا. أنواع لبعض ALT أو للتيلومريات البديلة
بأمراٍض اإلصابة وخطر (TL) التيلومري طول ِقَرص بني الدراسات وربطت للشيخوخة،
من والسكري الدموية واألوعية القلب أمراض مثل العمر، يف بالتقدُّم مرتبطة مختلفة

والرسطان. الثاني النوع
يف بما الصحة، اعتالل تسبب معروفة ُمحدِّدات خالل من التيلومري فقدان يتسارع
هذه إىل وباإلضافة والسمنة. الكحول استهالك يف واإلفراط والتدخني املزمن اإلجهاد ذلك
َسلطت وقد التيلومري. طول تحديد عىل الوراثية الجينية االختالفات تعمل البيئية، العوامل
طول بني ارتباطات وجود عن كشفت بعدما ذلك عىل الضوء الجينومي الرتابط دراسات
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التيلومري. صيانة يف مباًرشا دوًرا تلعب التي الجينات يف املوروثة واالختالفات التيلومري
الريبي النووي الحمض ومكونات الربوتني تشفر التي الجينات تلك الجينات هذه وتشمل
صيانة يف املشاركة األخرى والجينات التوايل، عىل TERCو TERT وهي التيلومرياز، إلنزيم
بلس كوتس داء من امُلتحور CTC1 ب املصابون املرىض يعاني .CTC1 مثل التيلومري
وقرص املتوقع العمر متوسط بانخفاض مرتبطة نادرة متالزمة وهي العني، يصيب الذي

اإلنسان. شيخوخة يف التيلومري لبيولوجيا سببي دور وجود يدعم ما وهو التيلومري.
(الكريات البيضاء الدم خاليا يف التيلومري طول تحديد يجري السكانية، الدراسات يف
املرتبطة الجينية واالختالفات الحياة نمط يتنبأ عليها. الحصول يسهل حيث البيضاء)
وِقرص الرشايني بتصلُّب اإلصابة مخاطر بتزايُد (LTL) البيضاء الدم كريات تيلومري بِقرص
القصري التيلومري يكون قد معقدة. والرسطان التيلومري طول بني العالقة تبدو العمر.
هو العكس أن يبدو امليالنيني، للورم بالنسبة ولكن الرسطان، أنواع لبعض خطورة عامَل
ولكن مؤكد، غري ذلك وراء السبب خطًرا. يُشكل ما هو الطويل التيلومري إن إذ الصحيح؛
الشيخوخة يمنع عامل وهو التيلومري، صيانة تنظيم زيادة يَعني قد الطويل التيلومري

الرسطانية. قبل ما الخاليا بقاء بدوره يُعزز ما وهو امليالنينية، الخاليا يف الطبيعية

الرسطان

أوائل يف بعيد زمن قبل وعالجه. منه للوقاية األهمية بالغ أمًرا الرسطان أسباب فهم يَُعد
الوفيات من للحد جراحيٍّا تُستأَصل الحميدة واألورام الُكتَل كانت عرش، الثامن القرن

الرسطان. عن الناجمة
مادة يصف عالم أول وهو بوتس— بريسيفال الحظ نفسه، القرن من الحق وقٍت ويف
وأوىص للسخام. والتعرض الصفن كيس رسطان بني ارتباط وجود — بيئية ُمرسطنة
كان فقد ُعراة. العمل من بدًال واقية مالبَس املداخن يُنظفون الذين األوالد يرتدي بأن
سواها. يملكون ال التي مالبسهم اتساخ دون للحيلولة املعتادة املمارسة هو عراة عملهم

الجزيئي. األحياء علم ظهور حتى يُفَهما لم وأصوله الرسطان أن األغلب يف ولكن
الطبيعي غري النمو يُسببها األمراض من مجموعة ولكنه واحًدا، مرًضا ليس الرسطان
خاليا، ١٤١٠ من البالغ اإلنسان ن يتكوَّ وبقاؤها. االنتشار عىل القدرة لَديها التي للخاليا
الخاليا تكاثر بني ُمحَكم توازن خالل من ذلك ويتحقق نسبيٍّا. ثابتًا الرقم هذا ويظل
الخاليا مثل الخاليا، حجم زيادة بسبب الجسم حجم يزداد أن يمكن وموتها. (التناسخ)
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نادًرا ولكن العضلة)، نمو م (تضخُّ التمرين بسبب العضالت خاليا أو السمنة يف الدهنية
الخاليا والدة عملية تجاوزت إذا ج). التنسُّ (فرط الخاليا عدد يف الزيادات تستمر ما
الورم. أي بالنيوبالزيا، باليونانية يُعرف ما أو جديد، نموٌّ ذلك عن فسينتج موتها، عملية
من تتكوَّن انتفاخات هي املرة) هذه الالتينية من ُمشتقة وهي ،Tumors (أي واألورام
كان إذا «حميدة» األورام أو الجديدة» النامية «الخاليا تكون أن يمكن ورمية. خاليا
الخبيثة األورام يت ُسمِّ املحيطة. البُنى َغَزِت إذا خبيثًا أو موضعيٍّا، للخاليا املفِرط التكاثر
وتنترش البحر. رسطان بشكل الشبيهة املنترشة، املتشعبة نتوءاتها بسبب «رسطان» بال
باسم تُعَرف عملية خالل من والبعيدة املجاورة األعضاء يف رشاسة األشدُّ الرسطانات

الرسطانية. الخاليا هجرة أو االنبثاث
ويتطور منقِسمة خاليا عىل يحتوي نسيج أو عضو أي الرسطان يصيب أن يمكن
الجزيئية الضوابط من ملجموعة الطبيعية الخلية تخضع املنضبط. غري الخاليا تكاثر بسبب
دورة بتوقف الخلية مرور خالل من إما املناسب غري الخاليا تكاثر من تحدُّ التي املعقدة
مما الضوابط هذه تتعطل الرسطانية، الخاليا يف املربمج. الخاليا موت بتحفيز أو الخلية
إضافية؛ طاقٍة إىل حاجة هناك تكون الجامح، النمو هذا ولدعم ُمطَلق. تكاثٍر إىل يؤدي
الطاقة. هذه عىل للحصول األيضية مساراتها برمجة الرسطانية الخاليا تُعيد ثم ومن
مناعة جهاز عليها يتعرَّف أن بد فال طبيعية، خاليا ليست الرسطانية الخاليا ألن ونظًرا
خالل من التدمري تتجنب الرسطانية الخاليا أن غري ويدمرها. كذلك أنها عىل الجسم
الخاصة. ملصلحتها املناعة جهاز يف تتحكم قد إنها حتى مختلفة، اسرتاتيجيات تبنِّي
دمويٍة أوعيٍة إنماء عىل قدرتها هي الرسطانية الخاليا تميز التي املهمة األخرى السمة
األوعية لتكوين املحفز والعامل الجديدة. الدموية األوعية تكوين تُسمى عملية وهي جديدة،
مناطق يف ينشأ الذي التأكسج، نقص أو األكسجني من الحرمان هو الجديدة الدموية
نقص يؤدي ما عادًة الدموية. األوعية أحد من قصرية مسافٍة بُعد عىل املتفيش الورم
االستمرار من الوَرم يمكِّن جديدة دموية أوعيٍة استقطاب ولكن الخاليا، موت إىل التأكُسج

الحجم. يف االزدياد يف
يف ثانوية أوراًما ن وتَُكوِّ األسايس الورم من الخاليا بعض تُهاجر املطاف، نهاية يف
االتصال الطالئية األنسجة يف الرسطانية الخاليا تفقد املثال، سبيل عىل جديدة. مواقع
نمط اكتساب يف املبكرة املراحل ومن وغازية. ُمهاجرة خصائص وتكتسب ببعض بعضها
اللُّْحمة خاليا إىل الطالئية الخاليا تحول أو املتوسطي الظهاري ل التحوُّ عملية غاٍز ظاهري
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شديدة بقطبية تمتاز ولهذا واألغشية الجلد الطالئية الخاليا تشكل .(EMT) املتوسطة
من املجاورة. الخاليا مع وثيقة روابط طريق عن مكانها يف وتثبت والقاع) القمة (يف الدقة
واالفتقار بالحركية وتمتاز فضفاًضا املتوسطة اللُّحمة خاليا ارتباط يكون أخرى، ناحيٍة
عملية املتوسطة اللُّحمية خاليا إىل الطالئية الخاليا من التحوُّل يُعترب االستقطاب. إىل
الرسطانية، الخاليا حالة يف ولكن الجروح، والتئام الجنيني التطور مراحل أثناء طبيعية
الربمجة إعادة املتوسطي الطالئي التحول يتضمن التنظيم. إىل العملية هذه تخضع ال
املتوسطة. اللُّْحمة بروتينات وتُكتَسب الطالئية البنيوية الربوتينات فيها تُفَقد التي النسخية

املحيطة. األنسجة إىل الورم تفيش ل يُسهِّ ما هو وهذا

مرضوراثي الرسطان

تتطور الطبيعية فالخاليا الوالدين. من يُورَّث ال الغالب يف ولكنه وراثي مرض الرسطان
بالرسطان. املرتبطة الجينات يف ُمتتالية طفراٍت اكتساب خالل من رسطانية خاليا لتُصبح
الكابتة والجينات الورمية الجينات طالئع الرسطان، جينات من رئيستان فئتان تُوَجد
غالبًا الخاليا. تكاثر تُعزز التي الربوتينية النواتج الورمية الجينات طالئع ر تشفِّ لألورام.
لتعزيز اإلشارات مسارات ضمن تعمل ومستقبالتها نموٍّ عوامل النواتج هذه تكون ما
«جني إىل تحويلها إىل الورمية الجينات طالئع إحدى يف طفرة حدوث يؤدي الخاليا. تكاثر
عام يف مرة ألول هوبنر وروبرت تودارو جورج من كل صاغه مصطلح وهو ورمي»،
الجينات ألن الورم؛ تكوين إىل يؤدي ال ذاته حدِّ يف املنظم غري الخاليا تكاثر إن .١٩٦٩
يجعل وهذا موتها. أو الخلية شيخوخة تحفيز طريق عن له تتصدَّى للورم الكابتة
نظام تشكل التي نفسها الجينات يف طفرات تظهر لم ما نسبيٍّا نادًرا احتماًال الرسطان
الطبيعية الضوابط من وتُفلت طفرة تحُدث عندما ينشأ الرسطان فإن لذا الورم. كبت

وتكاثرها. املنظمة غري الخاليا ببقاء وتسمح
كعوامل والبكتريية الفريوسية االلتهابات اعتُِمدت الزمان، من قرٍن من أكثر مدى عىل
إىل الرسطانات من املائة يف ١٥ عن يقلُّ ال ما ويُعزى بالرسطان. لإلصابة خطورة
برسطان البرشي الحليمي الورم فريوس ارتباط ذلك عىل األمثلة ومن املعدية، العوامل
أو بي الكبد التهاب فريوس ارتباط وكذلك املعدة، برسطان املِعدة وجرثومة الرحم، عنق
حيث البرشي الجينوم يف الفريوسية الجينات تُدَخل األحيان بعض يف الكبد. برسطان يس
كبت مسارات الفريوسية الجينية النواتج هذه من العديد ر يدمِّ باستمرار. عنها التعبري يتم
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اللذان القويَّان األمان ِصماما وهما pRb؛ وبروتني p53 بروتني وبخاصة الرئيسة، الورم
تصيب التي الفريوسات أحد من مرسطن بروتني دراسة قادت وقد االنتشار. يف يتحكَّمان
.p53 الربوتني يشفر الذي TP53 الورم لكبح الرئييس الجني اكتشاف إىل (SV40) القرود

الجينوم حارس :TP53جني

.TP53 جني وهو الرسطان، بقمع ارتباطه يف األخرى الجينات كل عىل واحد جني يتفوق
كارين عليه وأطلقت الجينوم»، «حارس لقب ١٩٩٢ عام يف لني ديفيد عليه أطلق وقد
٢٠٠٢ عام يف بينهو دي رونالد عليه أطلق بينما املوت»، «نجم لقب ٢٠٠٠ عام يف فوسدن
العام» «جزيء لقب ١٩٩٣ عام يف الجني هذا حاز السيئ». الجيد/الرشطي «الرشطي لقب
تصيب التي تقريبًا الرسطانات أنواع إجمايل نصف أن معروًفا صار إذ العلماء، بتصويت
p53 الربوتني يكون األخرى، الرسطانات من كثري ويف متحوًرا، TP53 جني تحمل اإلنسان

ُمنظم. غري
واالستقرار املربمج، الخاليا موت ضمنها من عديدة، وظائف p53 بروتني إىل تُنَسب
إلشارات استجابًة p53 ينشط جديدة. دموية أوعية تكوين عملية وتثبيط الجينومي،
وتنشيط األكسجني، وانخفاض املغذيات، النخفاض الخاليا تعرض مثل املختلفة، اإلجهاد
يُنشط نسخ كعامل النواة يف أسايس بشكل الربوتني هذا يعمل الوَرمية. الجينات طالئع
أيًضا السيتوبالزم يف p53 الربوتني ُوِصف االستتبابية. بالوظائف للقيام املطلوبة الجينات
وبوصفه امليتوكوندريا. يف املربمج الخاليا موت تنشيط يف أكثر مباًرشا دوًرا يلعب بأنه
غري الخاليا يف حتى دائًما، موجوًدا p53 يكون أن يجب اإلجهاد، الستجابة مباًرشا محوًِّال
عن طليعي ملدافع بالنسبة ا جدٍّ طويلًة ستكون وترجمته p53 نسخ عملية إن املجهدة.
واالنحالل التخليق عمليات خالل من منخفضة مستوياٍت عند p53 ب يُْحتََفظ لذا التوازن؛
MDM2 املثبط الربوتني فقدان بسبب التنشيط يحدث للتنشيط. جاهًزا ويكون املستمرة،
الخاليا عىل القضاء يف محوريٍّا دوًرا p53 ويلعب الحال. بطبيعة p53 تدمري يُعزز الذي
تسمح ثم ومن ُمفرًطا. جينوميٍّا تلًفا أو طة ُمنشِّ ورمية جينات طالئع اكتسبت التي
عن أكثر واالنقسام الحياة قيد عىل بالبقاء الرسطانية للخاليا TP53 جني يف الطفرات

.(1-7 شكل (انظر الخاليا موت عملية من الهروب طريق
بروتني أو العادي للربوتني الورم ُمثبط وظائف إىل ر املتحوِّ p53 الربوتني يفتقر ال
يف الوَرمي. الجني دور أيًضا يلعب الحاالت من كثرٍي يف إنه بل فحسب، الشائع النمط
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.p53 ال مستويات يف MDM2 املثبط الربوتني يتحكم :1-7 شكل

املعززة الخصائص أن اكتُِشَف حتى ورمي جني أنه عىل البداية يف p53 ُصنَِّف الواقع،
وظائف املتحور p53 يكتسب أن يمكن متحور. بروتني عن ناتجة كانت ُوِجدت التي للورم
الورم نمو وتُعزز الشائع، النمط بروتينات من بروتني وظيفة وتُبطل استقراره، من تزيد

فعال. بشكل
وظيفته. عىل p53 يف طبيعي بشكٍل تظهر التي املتعددة األشكال تؤثر أن يمكن
هذا ويؤثر األميني. األرجينني أو األميني الربولني إما TP53 جني يف ٧٢ كودون ر يشفِّ
أكثر يكون ٧٢ كودون عند األرجينني أن ذُِكر إذ ووظيفته؛ p53 بنية عىل االختالف
الشمايل، الكرة نصف يف الربولني. املتغري سلفه من املربمج الخاليا موت تحفيز يف كفاءًة
ُمتغري يُظهر واألرجينني. الربولني ظهور تواتر يف واضحة جغرافية اختالفات لُوِحظت
االسكندناف يف فقط املائة يف ١٧ تواتر بمعدل والجنوب، الشمال بني تدرًُّجا الربولني
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الغربية، أوروبا ويف .(2-7 شكل (انظر النيجرييني يف املائة يف ٦٣ إىل يصل ولكنه الالبيني،
يشيع أخرى، ناحية من املائة. يف ٨٣ إىل تصل بمعدالٍت أكثر األرجينني أليل وجود يشيع
تعتمد التي االختالفات هذه أن َح اقُرتِ وقد أفريقي. أصٍل من األمريكيني لدى الربولني
فوق األشعة أو الشتاء حرارة بدرجة املرتبط االنتقاء إىل تُْعزى العرض خطوط عىل
السنوية البنفسجية فوق األشعة تكون حيثما رضوريٍّا الشاحب الجلد فيكون البنفسجية.
بموت ارتباًطا األكثر — األرجينني ُ ُمتغريِّ يكون وقد د فيتامني تصنيع أجل من ُمنخفضة
األفراد يف البنفسجية فوق األشعة أتلفتها التي الخاليا إلزالة َمطلوبًا — املربمج الخاليا
تحفيز يف كفاءًة أكثر األرجينني ُمتغري أن البديلة النظريات وتشمل الشاحبة. البرشة ذوي
غني غذائي نظام ل تحمُّ يُعزِّز أو القوقازيني عند الخصوبة عىل يساعد وأنه مرة، السُّ

بالدهون.
ظهور إىل يؤدي مما ،TP53 جني يف الجنيس الخط يف طفرات تحُدث أن أيًضا يمكن
الوراثي الرابط مرة ألول حدَّدا اللذين الطبيبني إىل نسبة ُسميت التي فراوميني يل متالِزمة
(اللوكيميا). البيضاء الدم وخاليا والدماغ الثدي يف تنشأ التي األورام من مجموعة بني
يف طفرات أو وراثية طفراٍت بسبب الرسطانات من املائة يف ١٠ إىل ٥ يحدث عام، وبشكل
إنزيمات الجينات هذه من العديد تشفر األبناء. إىل األبَوين أحد من تنتقل الجنيس الخط
أما .BRCA1 أو املبكر ١ الثدي رسطان تكوين قابلية جني مثل النووي الحمض إصالح
الحمض يف املتطابقة غري القواعد إصالح يف تدخل التي اإلنزيمات يف الجنيس الخط طفرات

الوراثي. القولون رسطان أشكال بعض وراء فتقف النووي
تظهر متفرقة هي بل وراثية، ليست الرسطانية الطفرات من الُعظمى الغالبية إن
التناُسخ، يف حة ُمصحَّ غري أخطاء بسبب الطفرات تنشأ الجسدية. الخاليا يف طفرات فيها
أو التبغ دخان يف املرسطنة الكيميائية املواد مثل بيئية عوامل إىل التعرض بسبب وأيًضا
املنقِسمة، الخاليا يف حدثت وإذا تصحيح دون الطفرات ظلَّت إذا البنفسجية. فوق األشعة
إىل النووي الحمض يف األخطاء تصحيح يف الفشل يؤدي البنوية. الخاليا إىل الرضر ينتقل
من يزيد ما وهو الوقت. بمرور إضافية طفرات وترتاكم الجينوم، داخل االستقرار عدم
ينطوي إذ ُمعقد؛ الرسطان تطور فإن وهكذا رسطان. إىل املتحورة الخلية تطور فرص
يف مطلوب أمر املتعددة الطفرات حدوث أن وبما والبيئة. الجينات بني تفاعالت عىل
ما عادة فهو ولذا يتطور؛ كي وقتًا املرض يستغرق ما فعادة مختلفة، بيولوجية مسارات

سنٍّا. األكرب باألفراد يرتبط
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.TP53 بجني الخاص ٧٢ كودون أشكال تعدُّد أو ملتغريات الجغرايف التوزيع :2-7 شكل
أكثر األرجينني نسخة كانت بينما االستواء، خط من بالُقرب الربولني املتغري السلف عىل ُعِثَر

القطبنَي. من بالُقرب شيوًعا

الرسطانية والخاليا التيلومريات

يف وتدخل االنقسام عن تتوقف نهايته ويف محدود، بُعمٍر الطبيعية البرشية الخاليا تتمتع
ذلك يف والسبب األورام. ن تُكوِّ ذاتها حدِّ يف ع تقمُّ عملية وهي تكرارية، شيخوخة حالة
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من املزيد حدوث ويمنع املتآِكلة القصرية التيلومريات p53 يكتشف التيلومري. تآُكل هو
إىل االنقسام عىل بالقدرة الرسطانية الخاليا تتمتع أن يمكن املقابل، يف الخلوي. االنقسام
البرشية. األورام من ة املشتقَّ هيال» «خاليا مثل الخالدة الخاليا خطوط يف يظهر كما األبد
اآللية هذه وتأتي للتيلومري، ُمستمرَّة صيانة آلية الرسطانية الخاليا تكتسب أن يجب لذلك
التيلومري تكرارات يُضيف الذي التيلومرياز إنزيم شكل عىل الرسطانات معظم إىل بالنسبة
وتصلح التيلومرياز، إنزيم غياب يف خالدًة األورام بعض تُصبح الكروموسومات. نهاية إىل

بها. الخاصة التيلومريات ،ALT البديلة، اإلطالة عملية

والرسطان ر امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض

كعامل به ُمعرتًَفا رة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض لجزيئات املهم الدور صار
للرسطان الرئيسة األسباب أحد الربوستاتا رسطان ويُعد الرسطان. تكوين يف أسايس
ر امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض من جزيئات ستة نظام يختل وفيه الرجال، لدى
عمليات تضع األندروجينات. أو الذكورة بهرمونات ًزا ُمَحفَّ يكون وبعضها األقل، عىل
بجانب الذكورة هرمون استجابة عنارص بالرسطان الخاصة الكروموسومي االنتقال
عن وينتج تنظيمها. اضطراب إىل يؤدي مما ر امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض جينات
جزيئات تمثل الوَرم. وتطور الترسطن إىل تؤدي التي الخلوية األحداث من سلسلة هذا
رسطان عن للكشف كواِسماٍت جذَّابة احتماليًة رة امُلَشفِّ غري الريبي النووي الحمض
ممتازة. عالجية أهداًفا أيًضا تكون وقد به، اإلصابة خطر درجات وتصنيف الربوستاتا
لعالج االنتشار واسع خياًرا الريبي النووي الحمض عىل القائمة العالجات تُصبح وقد

ُمستقبًال. الرسطان

الرسطانية الجذعية الخاليا

األدلة بعض فتُشري تجديده. عىل بالُقدرة الورم كتلة منها ن تتكوَّ التي الخاليا كل تتمتع ال
وتُعَرف الرسطانات، عىل تحافظ التي هي الورم كتلة داخل الخاليا من قليًال عدًدا أن إىل
الخاليا تقاوم العادية، نظرياتها مثل .(CSCs) الرسطانية الجذعية بالخاليا الخاليا هذه
يكُمن األحيان، من كثرٍي ويف للتكاثُر. املضادة العالجات ما حدٍّ إىل الرسطانية الجذعية
الجذعية الخاليا أن يف املرض عىل القضاء يف الحالية الرسطان عالجات فشل وراء السبب
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تكوين تُعيد ثم ومن النووي؛ الحمض ر تُدمِّ التي الحالية العالجات من تنجو الرسطانية
الجذعية الخاليا وجود بسبب النهاية يف تفشل قد الحديثة املوجهة العالجات حتى الورم.

املستقبلية. للعالجات أهداًفا الخاليا هذه تُصبح أن بد ال ولذا الرسطانية؛

الجديدة املوجهة العقاقري

قدًرا الرسطاني الجينوم بتسلسل املعنية النطاق الواسعة الحديثة املرشوعات قدَّمت
تؤَخذ أن بد ال ولكن بالرسطان. املرتبطة الجينية التغريات حول املعلومات من هائًال
تحليل عند االعتبار بعني أقليًة تُشكل التي الرسطانية الجذعية الخاليا مجموعة أهمية
الخاليا تعبري مخططات تُقارن التي املصفوفات، تحليل تقنية قدَّمت وقد البيانات. هذه
اآلن لَدينا أننا وبما الشأن. هذا يف املفيدة األفكار بعض الرسطانية، وغري الرسطانية
ابتكار من يُمكِّننا أفضل وضع يف ِرصنا فقد للرسطان، الجزيئية للمسارات أفضل فهم
لألورام الجراحي االستئصال عىل الرسطان عالج اقترص قريب، وقٍت حتى العالجات.
االستخدام، قيد تزال ال العالجات هذه أن حني ويف واإلشعاعي. الكيميائي والعالج
الرسطان. عىل وجودها يقترص ُمعينة جزيئاٍت استهداف هو األحدث العالجي فالنهج
هو الهدف أن غري وتعقيدها. املعنية البيولوجية املسارات لعدد نظًرا يًا تحدِّ هذا ويُشكِّل
كابتات وظيفة تنشيط إعادة أو الورم لنمو املعززة املرسطنة الربوتينات وظيفة تعطيل

األورام.
(Imatinib) «إيماتينيب» عقار كان تطويرها تم التي ه املوجَّ العالج عقاقري أوائل من
نوع لعالج «نوفارتس» رشكة تُسوِّقه م ُمصمَّ عقار وهو ،(GleevecTM) «جليفيك» أو
الدم رسطان يبدأ .(CML) املزمن النخاعي الدم رسطان يُسمى الدم رسطان من
بسبب البيضاء الدم خاليا عدد ارتفاع مع طويلة، مزمنة كمرحلٍة املزمن النخاعي
كروموسوم يُولِّد .(Ph) فيالدلفيا كروموسوم باسم يُعرف بعينه كروموسوم انتقال
عىل العنقودي، التوقف منطقة أو ،BCR ال تصبح .BCR-Abl الورم إنزيم فيالدلفيا
التحكم إزالة إىل هذا يؤدي .9q الكروموسوم من Abl بكيناز مرتبطة ٢٢ الكروموسوم
Abl إنزيم ط يُنشِّ «التشغيل». وضع يف اآلن عالًقا أصبح الذي Abl لتعبري الطبيعي
ويَُعد املزمن. النخاعي الدم لرسطان Ph+ خاليا يف انتشاٍر مسار باستمرار، عنه املعربَّ
التصوير نماذج بمساعدة مة املصمَّ املوجهة الرسطان لعالجات نموذًجا إيماتينيب عقار
اإلنزيم نشاط تثبيط ثم ومن االندماجي؛ الربوتني لهذا النشط املوقع لتُالئم البلوري
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جليفيك

إنزيم رسطان الدم
النخاعي ا+زمن

إنزيم رسطان الدم
بروت0النخاعي ا+زمن

النمو
بروت0
النمو

رسطان الدم
النخاعي ا+زمن

رسطان الدم
النخاعي ا+زمن

املتحور النمو بروتني لتثبيط خصيىص م ُمصمَّ عقار هو (GleevecTM) جليفيك :3-7 شكل
املزمن. النخاعي الدم رسطان خاليا يف ABLو BCR اندماج بواسطة ن يتكوَّ الذي الكيناز أو

وهذا االنخفاض؛ الشديدة الجانبية بآثاره العالج يمتاز .(3-7 شكل (انظر ر املتحوِّ
أن دون التحديد وجه عىل املتحور اإلنزيم تؤوي التي الرسطانية الخاليا يُصيب ألنه
البقاء فرتة ويُطيل املرض حدة من الراحة املرىض يمنح وهذا الطبيعية. الخاليا يُصيب
الجذعية الخاليا يقتل ال إنه إذ األسف؛ مع املرض يُعالج ال ولكنه الحياة قيد عىل
تفاعل تقنية خالل من اْكتُِشف كما حيًة، Ph+ الدم رسطان خاليا فتظل الرسطانية.
نهاية ويف ُمستمر. عالٍج إىل املريض يحتاج ثم ومن العكيس؛ للنسخ املتسلِسل البوليمراز
لألدوية، مقاومًة تمنحها الرسطانية الجذعية الخاليا يف إضافية طفرات تظهر املطاف
رسطان عن تمييزها يمكن ال قاتلة مرحلٍة إىل املزمن النخاعي الدم رسطان ويتحوَّل
مة ُمصمَّ عقاقري وُجرِّبَت للدراسة الجديدة الطفرات هذه بعض خضعت وقد الحاد. الدم

جديدة.
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متطلبات لتلبية األبحاث نتائج استخدام يف الجزيئي األحياء لعلم األسايس التحدي يتمثل
املستشارين عىل أو القايض عىل سواء كبري، تأثري الجزيئية وللواسمات الحديث. املجتمع
عىل املساعدة يف دوًرا الوراثية البصمة تحديد يلعب املحكمة. قاعة يف من عىل حتى أو
املائة يف ٩٩٫٥ أن من الرغم وعىل العدالة. تطبيق يف اإلخفاق حاالت ويف الجرائم، حل
من صغرية مناطق فهناك البرش، جميع لدى ثابت البرشي النووي الحمض تسلسل من
التطبيقات وتتزايد فريدة. وراثية بصمة شخص كل وتمنح فرد بكل خاصة التبايُن

وامللوثة. املغشوشة األغذية لتحديد اآلن وتُستخَدم الوراثية البصمة بتحديد الخاصة

جينوماتنا يف املوجود الفريد التسلُسل باستخدام الوراثية البصمة تحديد

الحاصل جيفريز أليك السري لقب اآلن يحمل الذي — جيفريز أليك طبق ،١٩٧٧ عام يف
يف الوراثي التبايُن لتحليل الجزيئي األحياء علم تقنيات — امللكية الجمعية زمالة عىل
الحرص جزء طول أشكال تعدُّد هي الوقت ذلك يف االختيار طريقة كانت البرشية. الجينات
الحمض لقطع الخاص التسلُسل ذات القطع إنزيمات استخدام ذلك وتضمن .(RFLP)
مادة عىل الحجم حسب النووي الحمض ِقَطع تُفصل ذلك بعد أقرص. أجزاء إىل النووي
الحمض يُفَحص ساذرن، بلطخة أو بالغشاء، إرفاقها بمجرد غشاء. إىل نقلها قبل هالمية
واحد اختالف أو فردية طفرة تؤدي املعني. الجني من موسوٍم تسلُسٍل بواسطة النووي
عنه ينتج مما تدمريه، أو النووي الحمض عىل قطع موقع خلق إىل إما الجني قاعدة يف
مختلفة؛ برسعات الهالم عىل القطع تهاجر التوايل. عىل أطول أو أقرص طول ذو جزء
جيفريز أن غري ساذرن. لطخة عىل مختلفة أحجام ذات ُحَزم شكل عىل تظهر ثم ومن
اتجه لذا التبايُن؛ من الكثري يظهر لم الجينات داخل البرشي النووي الحمض أن وجد
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تقنية تطوير إىل العمل هذا أدى وقد البينية. الجينات من النووي الحمض الستخدام
ُمظلمة غرفة يف لطخًة جيفريز طور ،١٩٨٤ عام من األيام أحد صباح يف الوراثية. البصمة
يف رآه وما أرسته، وأفراد أبحاثه مساعد من نووي حمض لطخة كانت ليسرت. جامعة يف
حدٍّ إىل تُشبه الحَزم من مصفوفة عن عبارة كان النووي الحمض عينات من عينٍة كل
الفور عىل وأدرك برشي صغري» «تابع عىل مثال أول جيفريز اكتشف رشيطيٍّا. رمًزا ما
نحو من تتكوَّن النووي الحمض من تسلُسالت هي الصغرية والتوابع اكتشافه. أهمية
املرتادفة التكرارات هذه وعدد املرات. مئات إىل عرشات من تتكرر قاعديٍّا زوًجا ثالثني
جيفريز لدى توافر وهكذا األفراد. بني استثنائي حدٍّ إىل وُمتباين للتوريث قابل املتغرية
أن شأنها من التي الصغرية التوابع من كبرية أعداٍد لعرض آلية الوقت ذلك يف وفريقه
املثال، سبيل عىل البرشي. النووي الحمض من وراثية بصمًة أو للغاية فرديٍّا نمًطا توفر
يف املوجود النووي الحمض بني سهلة مقارناٍت بإجراء النووي الحمض بصمة تسمح
شكل (انظر املحتَمِلني بهم املشتبه من بالعديد الخاص النووي والحمض الجريمة، مرسح
أيًضا ولكن الرشعي، الطب يف فقط ليس الوراثية البصمات هذه استخدام ويمكن .(1-8

الحرص. ال املثال سبيل عىل وهذا والهجرة، األبوة نزاعات يف
عام يف صغري صبيٍّ عن يدافع كان محاٍم انتباه التكنولوجيا هذه إمكانات لفتت
وكانت بريطانيا. يف املزعومة عائلته عن االنفصال ثم ومن الرتحيل؛ لخطر معرض ١٩٨٥
من عينات أُِخذَت فقد عميل. بشكٍل الجزيئية البصمات تقنية الستخدام فرصة هذه
الحزم نمط وأظهر وُحلَِّلت. اآلخرين األرسة وأفراد ووالَديه الصبي من النووي الحمض
إىل ترحيله يتم لم ثم ومن الربيطاِنيَّني؛ للوالَدين الحقيقي االبن هو الصبي أن الهالم عىل
الهجرة. قوانني يف تغيرٍي إىل الوراثية البصمة تحديد تقنية أدَّت الواقعة، تلك وبعد أفريقيا.
الحمض تسلسل يف فيه يتباينوا أن للناس يمكن مختلف موقع ماليني ١٠ نحو يُوَجد
مليارات بثالثة املقدَّرة النووي حمضنا يف املوجودة القواعد داخل بهم الخاص النووي
عدٍد من لالستفادة تقنيتهم تحسني عىل وفريقه جيفريز الربوفيسور عمل وقد قاعدة.
آنذاك عليه يُطَلق هذا كان البيانات. لقواعد مناسبًة يجعلها مما التباينات، هذه من أكرب
يُْختار األبد. إىل اإلجرام علم وجه تغيري وشك عىل وكانت الوراثية» البصمة تحديد «تقنية
الوراثية. البصمة لتحديد الصغرية التوابع أو التسلسالت من التبايُن شديد ولكن قليل عدد
صغريٍة كمياٍت مع لالستخدام مناِسب الحساسية شديد إجراءٌ التسلسالت هذه عن وينتج
عدة عىل الدم من بَُقع وضع طريق عن املخترب يف ذلك جيفريز واخترب الجسم، سوائل من
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ا)شتبه ٣ا)شتبه ٢ا)شتبه ١مرسح الجريمة

التطابقات لتحديد الرشعي الطب علم يف الوراثية البصمات فحص تقنية تستخدم :1-8 شكل
به. باملشتبه الخاص ذلك مع الجريمة مرسح من املأخوذ النووي الحمض بني

تخترب أن وشك عىل الوراثية البصمة تحديد تقنية كانت وتحليلها. استعادتها ثم أسطح،
عام يف واألخرى ١٩٨٣ عام يف واحدة والقتل، لالغتصاب فتاتان تعرضت فقد املحكمة. يف
ألقت مرتبطتنَي؟ غري الجريمتان كانت أم ُمتسلسل، قاتل فعل من هذا كان فهل .١٩٨٦
بدت الثانية. القتل جريمة بارتكاب اعرتاف عىل منه وحصلت رجٍل عىل القبض الرشطة
الجريمتنَي كلتا ارتكب به املشتبه أن اعتقدت الرشطة أن لدرجة متشابهتنَي القضيتان
نفس أن وأثبت الوراثية البصمة لتحديد الرشعي الطب عينات بتحليل جيفريز قام حتًما.
كاذب، باعرتاٍف أدىل أنه الواضح من الذي به، املشتبه أن غري الفتاتني. اغتصب قد الرجل
عىل حصلوا وبعدما املنشود، رجلهم عىل العثور اآلن الرشطة عىل كان القاتل. هو يكن لم
خمسة من أخذت دم عينات اختبار يف رشعوا للمجِرم، الوراثية البصمة فحص نتيجة
مدى بالسجن به املشتبَه عىل حكم طابقها، من عىل عثروا وبعدما املنطقة. يف رجل آالف

الحياة.
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القصرية املرتادفة التكرارات بيانات قواعد إىل الصغرية التوابع من

الوراثية للبصمات بياناٍت قواعد إنشاء العالم أنحاء جميع يف الرشعي الطب علماء أراد
حساسية. وأكثر مبسطة تقنية استخدام عىل طلب هناك وكان التحقيقات. يف للمساَعدة
املتسلسل. البوليمراز تفاعل تقنية باستخدام املتغرية املناطق تضخيم هو الجواب وكان
طويلًة كانت الوقت ذلك حتى ُمستخَدمة كانت التي الصغرية التوابع مسابري أن غري
تعرف أقرص تسلسالت استُخِدمت لذا املتسلسل؛ البوليمراز تفاعل تقنية إىل بالنسبة ا جدٍّ
تراُديف تكرار عن عبارة هو صغري تابع أو وسم كل القصرية. املرتادفة التكرارات باسم
النووي. الحمض تسلسل من قاعدية أزواج خمسة إىل زوَجني من يتكوَّن (STR) قصري
ولكن واحد، قصري تراُديف تكرار يف السكان من املائة يف ٢٠ إىل يصل ما يشرتك أن يمكن
يكون وراثية، بصمٍة تحديد يف التعريفية الواسمات من ذلك نحو أو دزينة باستخدام
كل يف كاختالفات أو اثنني أو واحد كأليٍل الوراثية البصمة تسجل ضئيًال. الخطأ هامش
النووي الحمض بيانات قاعدة عىل ويُطَلق األقل. عىل قصريًا تراُدفيٍّا تكراًرا عرش خمسة
املدمج)، النووي الحمض فهرس (CODIS/نظام «كوديس» اسم املتحدة الواليات يف
الجينومية الوراثية البصمات من عينة مليون ونصف ماليني عرشة من أكثر عىل وتحتوي
الجرائم مسارح يف موجودة كانت معروفة غري وألحماضنووية ُمدانني، معروفني ملجرمني
إحدى مرسح يف تُِركت وراثية بصمة مع تامٍّ تطابق عن البيانات قاعدة يف يُبَْحث املختلفة.
ُمتطابقة قصريًا ترادفيٍّا تكراًرا عرش ثالثة عن يقل ال ما املتحدة الواليات وتشرتط الجرائم.
من للتأكد قصريًا ترادفيٍّا تكراًرا عرش خمسة عن يقل ال ما يُحلَّل لذا الجاني؛ هوية لتحديد
يف الجريمة مرسح يف املوجودة املادة اختلفت إذا نفع. ذات األقل عىل منها عرش ثالثة أن
الرشطة لدى يكون ال ثم ومن كامًال؛ التطابق يُعترب فال عرش، الثالثة األماكن تلك من أيٍّ

املقربني. األقارب إىل تُشري أن يمكن الوثيقة شبه التطابقات أن غري به. ُمشتبه
(النائم سليرب» «جريم املستعار اسمه متسلسل قاتل اغتال الثمانينيات، منتصف يف
االعتقال تفادي يف القاتل هذا ونجح أنجلوس. لوس منطقة يف األقل عىل نساء عرش القاتم)
بيانات قاعدة لوجود نتيجة أخريًا عليه ُقِبَض ولكنه عاًما، وعرشين خمسة من يقُرب ملا
ولكن كاليفورنيا، بيانات قاعدة يف تطابُق أي عىل يُعثَر لم البداية، يف الوراثية. للبصمات
ُمتشابه املجرمني ألحد الناري السالح من نووي حمض عينة جاءت بعاَمني، ذلك بعد
أنه هو األرجح التفسري كان القاتم. بالنائم الخاص النووي الحمض مع ملحوًظا تشابًها
يكون أن من أصغر الناري السالح ُمستخدم كان القاتم. النائم عائلة أفراد ألحد يعود
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والده. ربما يكربه، قريٍب عىل الشكوك تركَّزت لذا الثمانينيات؛ يف قتٍل جريمة ارتكب قد
من املأخوذ النووي الحمض مع تطابقت باألب الخاص النووي الحمض من عينة أُِخذت
القاتم. النائم عىل القبض تم وأخريًا، طويلة. فرتٍة منذ ُجِمَعت التي الجريمة مرسح أدلة
فهي لها. حرص ال وطبية قانونية فوائد أجل من الوراثية البصمات بيانات تُستخَدم
اختبار يمكن ضخم. دويل مستًوى عىل املوجود بالبرش االتِّجار مجال ملجابهة تُستخَدم
سبيل عىل والديهم. مع شملهم ولمِّ لالتِّجار تعرضهم يف املشتبه لألطفال الوراثية البصمة
ومقرها (DNA-PROKIDS) إيه-بروكيدز» إن «دي باسم تعرف منظمة استخدمت املثال،
تعرضت ضحية سبعمائة من أكثر لتحديد الوراثية البصمات تحديد تقنية إسبانيا، يف

القانوني. غري والتبنِّي العبودية ممارسات من املزيد منع مما لالتِّجار،

امليتوكوندري والتحليل القديم النووي الحمض

الجودة الرديء النووي الحمض تحليل يف للغاية مفيدة القصرية املرتادفة التكرارات تَُعد
محفوظة. القصرية تسلسالته تكون ما عادة إذ جريمة؛ أي مرسح يف املوجود املتدهور أو
سوى منه يبقى ال األمثل النحو عىل تُحفظ لم التي العينات يف النووي الحمض أن غري
بالتلوُّث مليئًا يكون أن أيًضا املحتَمل ومن للغاية. ُمفكًكا ويكون ا جدٍّ صغرية كمياٍت
يمكن ال بحيث للغاية ُمتدنية تكون النووي للحمض املصادر وهذه الكيميائي. والتَلف
القصرية، الجينومية الرتاُدفية التكرارات باستخدام وراثية بصمٍة سجل عىل منها الحصول
الحمض من أفيَد وفرة، أكثر كونه للميتوكوندريا، النووي الحمض يكون الحاالت هذه ويف
يف الطاقة توليد مراكز وهي امليتوكوندريا، أن يُعتَقد الوراثية. البصمة تحديد يف النووي
الجينوم ر يشفِّ سنة. ملياري منذ الخاليا إىل انتقلت بكترييا من تنحِدر الفقارية، الخلية
لكل النَُّسخ من العديد يُوَجد ولكن جينًا، وثالثني سبعة للميتوكوندريا املتبقي املتواضع
مقابل امليتوكوندريا جينومات من املئات تُوَجد عليه وبناءً النووي. بالحمض مقارنة خليٍة
فقط، األنثوي النسل خالل من للميتوكوندريا النووي الحمض يُوَرث واحد. نووي جينوم
أنثوي سَلف إىل جمعاء البرشية يف املوجود للميتوكوندريا النووي الحمض أُْرِجع وقد
يف أخريات) نساء بني (من عاشت التي امليتوكوندريا»، «حواء اسم عليها يُطَلق ُمشرتَك،
بالحمض الخاص الوراثية البصمة تحديد ويعترب سنة. ألف ١٧٠ حوايل منذ أفريقيا
مجهويل أو املفقودين األشخاص هويات لتحديد امُلثىل الطريقة هو للميتوكوندريا النووي

ممكنًا. األم ناحية من قريٍب عىل العثور كان إذا الهوية
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الحمض من التغري الشديدة املناطق تضخيم الجزيئي األحياء علم الختصاصيِّي يمكن
كافية مادة عىل للحصول املتسلسل البوليمراز تفاُعل خالل من للميتوكوندريا النووي
النوكليوتيدات اختالفات عن ويُبَْحث النووي الحمض نواتج تسلسالت تُحدَّد للتحليل.
وجود ويَُعد األم. أقرباء ألحد املرجعي النووي بالحمض مقارنتها طريق عن املفردة
استُْخِدم وقد التطابق. الستبعاد كافيًا سببًا النوكليوتيدات من أكثر أو اثنني بني تناُقض
أندرسون آنا املحتالة تكون أن احتمالية الستبعاد للميتوكوندريا النووي الحمض اختبار

رومانوف. عائلة أمرية أناستازيا األمرية هي
الوراثية البصمة تحديد مع املتسلسل البوليمراز تفاعل تضخيم بني الجمع قوة فتحت
استُخِدَمت ١٩٨٩ عام ويف العظمية، الهياكل بقايا من النووي الحمض استخدام إمكانية
جوزيف معة السُّ السيئ الطبيب مكان عىل للعثور هذه القصرية املرتاِدفة التكرارات تقنية
لضحايا العدالة لتحقيق النازي األوشفيتز معسكر طبيب عن البحث تمَّ لطاملا مينجيل.
تقارير أفادت ولكن له، مزعومة عديدة مشاهدات هناك كانت ارتكبها. التي الحرب جرائم
يف املزعومة مينجيل رفات من الوراثية البصمات قورنت الربازيل. يف تُويف أنه إىل أُخرى
بأنها الجثة هوية وتأكَّدت الحياة، قيد عىل الذين بأقاربه الخاصة تلك مع برازيلية، مقربٍة

السمعة. السيئ األوشفيتز لطبيب
عمرها قتٍل قضية حل يف ُطبَِّقت عندما الصحف عناوين التكنولوجيا هذه تصدَّرت
يف الوقت، ذلك يف عليها التعرُّف يتسنَّ لم التي الضحية، عىل ُعثر حيث عاًما، ثمانون
الهوية مجهول رجًال بالذهان مصابًا كان الذي روس ألفريد القاتل قتل ُمحرتقة. سيارة
الوقت ذلك يف اختفى رجل أقارب أراد النار. فيها أرضم ثم سيارة يف الجثة وضع ثم
التي األنسجة من صغرية كمية كانت سَلفهم. هي املجهولة الضحية كانت إذا ما معرفة
النووي الحمض مع للميتوكوندريا النووي الحمض ملقارنة متاحًة الضحية إىل تعود
هوية تزال وال املختفي، الرجل النتائج استبعدت تطابق. هناك كان إذا ما ملعرفة للعائلة

حل. دون املشتعلة السيارة جريمة ضحية

النووي: الحمض تسلُسالت تحديد من التايل الجيل تقنيات
كافيًا النووي الحمض تطابق يكون ال عندما

إال تزويدنا يمكنها ال فهي الوراثية، البصمة تحديد تقنية قوة مدى عن النظر بغض
مرسح من املأخوذ النووي الحمض يكشف أن للغاية املفيد من وسيكون مطابقة. بهويٍة

العينة. صاحب للشخص الجسدي املظهر عن شيئًا أيًضا الجريمة
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الحمض أو الجريمة مرسح من املأخوذ النووي للحمض اآلن املمكن من أصبح
تحليل أتاح فقد الجينومي. النمط تطابق من بكثرٍي أكثر هو ما يكشف أن القديم النووي
الجينومي الرتابط دراسة وتكنولوجيا املصفوفات تحليل تقنية إىل املستِند الجينومي النمط
التطورات وأدت الشخص. شكل ذلك يف بما املعقدة، للسمات الجينية الواِسمات تحديد
الهجني التقاط باستخدام الجينومي اإلثراء تحليل مثل الجزيئي، األحياء علم يف الجديدة
ُقدرتنا يف جذري تحسنٍي إىل النووي، الحمض تسلُسالت تحديد من التايل الجيل وتقنيات
الحمض من التصبُّغ خصائص تحديد اآلن يمكن القديم. النووي الحمض تحليل عىل
التنبؤ يمكن التي الخصائص أسهل من العني ولون والشعر الجلد إن إذ القديم؛ النووي
النوكليوتيدات أشكال تعدُّد أو األساسية االختالفات من املحدود العدد إىل هذا ويرجع بها.
أيًضا الجزيئي األحياء علم اختصاصيو حدد التبايُن. ُمعظم لتفسري املطلوبة املفردة
التسلسل تحديد تمَّ وقد السمات. هذه تدعم التي حة املرشَّ الجزيئية واملسارات الجينات
نشاٍط متغريات عىل يحتوي أنه وُوِجد (MC1R) 1 امليالنوكورتني الخاصبمستقبل الجيني
املثري ومن التوايل. عىل البرش لدى األفتح أو األغمق بالتصبُّغ مرتبطة جزئية أو كاملة
البليستوسيني، املاموث يف النشاط وجزئية كاملة MC1R متغريات عىل ُعِثَر أنه لالهتمام
كان النياندرتال إنسان أفراد بعض أن وثبت وفاتًحا. داكنًا شعر لون منحها ما وهو
شعر ظهور إىل يؤدي ما وهو ،MC1R جني من كبري حدٍّ إىل نِشط غري ُمتغري لديهم
الكثافات ذات املناطق يف الحياة مع التكيف أشكال من ممكن كشكٍل فاتحة وبرشة أحمر
لتخليق رضوريٍّا رشًطا الفاتحة البرشة تكون حيث البنفسجية فوق لألشعة املنخفضة
من ما شخٍص مظهر عن التصبُّغ، بخالف ا، جدٍّ القليل سوى يستنتج ولم د. فيتامني

جيناته. تسلُسل تحديد خالل

والنياندرتال القديم النووي الحمض

تُعترب كانت ولكنها عرش، التاسع القرن يف أملانيا يف النياندرتال إنسان بقايا اكتشفت
سابني). (الهومو العاقل باإلنسان لها عالقة ال غريبة تطورية ظاهرة الوقت ذلك يف
٣٠ إىل يصل ما منذ أوروبا يف الحديث باإلنسان اختلط قد النياندرتال إنسان أن غري
لحل املبكرة املحاوالت جاءت لالهتمام. ُمثريًا احتماًال تزاوجهما يجعل مما سنة، ألف
اقترصت ولكنها بالسلب، البرشي الجينوم يف نياندرتال إلنسان النووي الحمض مسألة
تسلُسل وكشف املحدود. الجينومي بحجمه للميتوكوندريا النووي الحمض استخدام عىل
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أفراٍد من ينحِدرون املعاِرصين األفارقة غري أن الحديث الجينومي النووي الحمض
الحمض بني مقارنة تُظِهر النياندرتال. وإنسان البرش بني للتزاوج نتاًجا كانوا قدامى
(الهومينني) الُقدامى البرش وأشباه النياندرتال إنسان مجموعات من الجينومي النووي
بإنسان الخاص النووي الحمض من الصغري مرياثنا أن األفريقي غري الحديث اإلنسان مع
أواخر يف لذلك جيولوجي. منظوٍر من و«الحديث» املحدود التزاُوج إىل يرجع النياندرتال
إنسان بني بالفعل حدثت التزاُوج من منخفضًة مستوياٍت أن يبدو البليستوسني، عرص
ورث لقد العاقل. اإلنسان ذلك يف بمن األخرى، البرش أشباه ومجموعات النياندرتال
الكرياتني عىل تؤثر التي النياندرتال إلنسان الوراثية املعلومات بالذات الحديث اإلنسان
ربما الذي والجلد الشعر يف املوجود الليفي البنيوي الربوتني وهو الخصوص، وجه عىل
وراء السبب من جزءًا أن إىل النتائج وتشري األفريقي. غري املناخ مع التكيُّف عىل ساعَدنا
يف النياندرتال إنسان جينوم من فقط) املائة يف ٢ إىل ١٫٥) للغاية منخفضة نسبة وجود
انخفاض يف تسببت الجينية، املتغريات أو النياندرتال، أليالت أن هو اآلن الحديث اإلنسان

البرشي. الوراثي السياق إىل انتقالها عند الذكور عند الخصوبة

ُرفاته يُحدِّد الثالث ريتشارد للملك النووي الحمض

ليسيسرتشاير، يف للسيارات موقف أسفل عظمي هيكٍل بقايا عىل ُعِثَر ،٢٠١٢ عام يف
الهيكل من املأخوذ للميتوكوندريا املقارن النووي الحمض تحليل عن ونتج بإنجلرتا.
تام. تطابٌُق األنساب علم يف ُمحدَّد هو كما الثالث ريتشارد للملك األحياء واألقارب العظمي
للميتوكوندريا النووي الحمض يكون قد املتدهور، القديم النووي الحمض إىل بالنسبة
املفيَدان. فقط هما املتكررة بالتسلسالت الغني Y كروموسوم من تركيبه املعاد غري والجزء
إىل األب من بحذافريها تنتِقل فهي الرتكيب، إلعادة تخضع ال التسلسالت هذه ألن ونظًرا
مع Y الكروموسوم تسلسالت تتطابق لم الغامض، العظمي الهيكل إىل بالنسبة االبن.
طول عىل ما مكاٍن يف حدثت زائفة أبوٍَّة وجود عىل يدل مما املفرتَضني، املعارصين األحفاد
تطابق ُوِجد الصدد هذا ويف واضحة، ألسباٍب موثوقية أكثر األمومية الروابط أن غري النسل.
املجهول. العظمي والهيكل ريتشارد، أخت يورك، أوف آن أحفاد من حفيَدين بني جيد
باستخدام لريتشارد الجينومي النووي الحمض من والشعر العني لون ُكِتَب ذلك، بعد
تفاعل بفحص متبوًعا الصلة ذات املفردة النوكليوتيدات أشكال تعدُّد فحص يف املسابري
هذا وأظهر النتائج. صحة من ق للتحقُّ التسلسل وتحديد املبارش املتسلسل البوليمراز
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من الرغم عىل صباه، يف وأشقر العيننَي أزرق األرجح عىل كان ريتشارد أن الفحص
املوجود اللون مع ليتطابق الرشد ِسن ببلوغه األرجح عىل داكنًا صار قد شعره لون أن
الجسدية السمات إىل باإلضافة الجينية، األدلة هذه تشكل الشهرية. املقوَّسة صورته يف
ُعِثَر الذي ١ العظمي الهيكل أن عىل دامًغا دليًال الكربوني، والتأريخ العظمي للهيكل
ملك إىل يعود ليسرت يف الفرانسيسكان الرهبان مباني موقع فوق للسيارات موقف يف عليه

امللكية. بالنتاجينت أرسة من ملك آخر الثالث، ريتشارد إنجلرتا

والجوائح األوبئة معالجة

األوبئة أو األمراض من وغريها كالكولريا كوارث نعرفه الذي بالعالم نزل التاريخ، مرِّ عىل
تطوُّر كيفية َفْهم يف اآلن الحديثة الجزيئي األحياء علم وتقنيات أدوات وتُساعدنا ية. املتفشِّ
مع إليقافها. يشءٍ أي فعل يمكن كان وإذا األوبئة، تأتي أين ومن األمراض، ُمسببات
أكثر تكون األمراض ُمسببات من سالالت تظهر مًعا، املضيفة والكائنات الحرشات تطور
تفيش موجات إىل بالنسبة عواقب لهذا ويكون فتًكا. أقل تكون ثم ومن للمضيف مالءمة

الكولريا.
(Vibrio الكولريا ة ضمَّ ى تُسمَّ بكترييا من مختلفة سالالٍت عدة عن الكولريا تُنتَج
جميع يف سنويٍّا وفاة حالة ألف ١٣٠ إىل ألًفا ٥٨ بني يرتواح ما تسبب تزال وال cholera)
ر تطوُّ دراسة ماكماسرت، جامعة يف يعمل الذي بوينار، هندريك الدكتور أراد العالم. أنحاء
وفك املايض عىل الرتكيز هو ذلك لفعل طريقٍة «أفضل هندريك: يقول الكولريا. سالالت
بمرور ت تغريَّ كيف ملعرفة الحديثة بنظرياتها ومقارنتها القديمة املرض ُمسببات شفرة
ألن مفاجئًا؛ هذا يكن لم بالكولريا. رجل تُويف فيالدلفيا، يف ١٨٥٠ عام حوايل يف الزمن.»
كان ما لكن الكولريا، لوباء والحاد الثاني التفيشِّ موجة براثن يف كان الوقت ذلك يف العالم
مرور وبعد الكحول. يف ُحِفَظت املصابة أمعائه من قطعًة أن هو الوقت ذلك يف عاديٍّ غري
كان الحظ لسوء ولكن القديم، النسيج هذا من النووي الحمض استُخِلص عاًما، ١٦٥
قاعديٍّا زوًجا ٣٥ طولها متوسط يبلغ ِقَطع عىل ويحتوي بشدة، ُمتحلًال النووي الحمض
الحمض أن النتائج وأظهرت النووي للحمض اإلجمايل التسلسل تحديد تم ولكن فقط.
هو كما البرشية الجينومية والتسلسالت الكولريا ة ضمَّ بكترييا إىل فقط يعود ال النووي

التخليل. لوعاء سابق استخداٍم من األبقار أنسجة لبعض أيًضا يعود بل ع، ُمتوقَّ
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القديمة. الحمضالنووي عينات عىل العمل تُواجه التي املشكالت عىل الضوء هذا يُلقي
لجينوم ُمكملة أليجنوكليوتيدات يحمل الذي النووي الحمض مصفوفات تحليل باستخدام
تسلسالت تنقية ذلك بعد تم البرشية، للميتوكوندريا النووي الحمض وكذلك الكولريا،
مع التسلسالت هذه قورنت النتائج. وتجميع وتحديدها الكولريا ة لضمَّ النووي الحمض
أوائل يف وقعتا حديثتنَي تََفشٍّ موجتَي من املعروفة الكولريا جينومات يف املوجودة تلك
التوايل. عىل والسابعة السادسة الجائحتني باسم واملعروفتنَي العرشين، القرن ومنتصف
الكالسيكية الكولريا ساللة سببه عرش التاسع القرن يف حدث الذي الثاني الوباء كان
الكولريا هذه ولكن .(١٨٩٩-١٩٢٣) السادسة الجائحة حتى العالم يف الوباء نرشت التي
أو األخري الوباء يف الطور كولريا ساللة محلها وحلَّت األرض، من اآلن اختفت الكالسيكية
ُمتكررٍة موجاٍت يف عاًما ١٥٠ من ألكثر نفسها الكولريا ساللة تسببت فقد إذن السابع.

فتَّاكة. تزال ال ولكنها تدمريًا أقل ساللٌة محلها حلَّت ولكن العدوى، من
ولكنه حديث وباء مكافحة صميم يف الراهن الوقت يف الجزيئي األحياء علم أصبح
وهو ١٩٧٦ عام يف اإليبوال فريوس اْكتُِشف اإليبوال. مرض وهو املرة، هذه فريويس وباء
رشيٍط من الفريوس جينوم يتكوَّن الفريوسية. النزفية ى الُحمَّ حاالت مجموعة من جزء
والدهون بالربوتني ُمغطٍّى وهو قاعدة، كيلو ١٩ طوله الريبي النووي الحمض من واحٍد
الحمض بوليمراز هو الربوتينات هذه أحد الفريويس. الجسيم أو الفرييون تُشكِّل التي
جيناته لنسخ واملطلوب الفريويس الريبي النووي الحمض عىل املعتِمد الريبي النووي
دخيٍل أي تصدُّ ما عادة التي نية التغصُّ والخاليا والوحيدات البلعمية الخاليا تَُعد السبعة.
الخاليا هذه تنقل ذلك بعد الفريوس. لتكاثر املفضلة املواقع نفسها هي الجسم؛ يف جديد
تحفيز طريق عن املناعة جهاز الفريوس يُغري الجسم. أنحاء جميع يف الفريوَس املصابُة
التأثري ذات واإلنرتلوكينات اإلنرتفريون مثل لاللتهابات الداعمة الجزيئات عن التعبري
األوعية َجْعل يف السيتوكينات أو الصغرية الربوتينات هذه تتسبَّب املريض. عىل الضار
الدموية األوعية داخل املنتِرش التخثر هذا يستهلك الدم. تخثر وتحفز راشحًة الدموية
الرئيسية األعضاء وفشل داخيل نزيٍف إىل يؤدي مما الجسم يف التخثر عوامل جميع

واملوت.
لحدوث خطًرا يشكل مما والخفافيش، القرود يف للفريوس مخزون بوجود يُعتَقد
بُراز عن الناتج التلوُّث بسبب أو لها اإلنسان تناول بسبب إما التفيشِّ موجات من مزيٍد
التطور ملنع حيويٍّا أمًرا الجديدة للحاالت املبكر االكتشاف ويَُعد فحْسب. الحيوانات هذه
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األسايس التشخييص واالختبار سرياليون. يف املتفيش ذلك مثل األوبئة من ملزيٍد الرسيع
الحمض لجينوم العكيس للنسخ املتسلسل البوليمراز تفاعل هو الحارض الوقت يف املعتَمد
األمن احتياطات من عاليًا مستًوى الفحص هذا يتطلب ولكن للفريوس، الريبي النووي
اختبار أيًضا متاح فقط. املتخصصة املختربات يف متاحًة تكون ما عادة التي الحيوي
اختبار طريقة وهي — (ELISA) اإلاليزا أو املرتبط لإلنزيم املناعية االمتصاصية املقايسة
ولكن — اإليبوال لفريوس الربوتيني الغالف عن للكشف املضادة األجسام فيها تُستخَدم
بحيث يكفي بما ُمرتفًعا الفريويس الحمل كان إذا إال إيجابيًة االختبار نتيجة تكون لن

املريض. عىل األعراض تظهر

لألنواع رشيطي رمز

ولكن خصبة، ذُرية وإنتاج التزاوج عىل قادرة الحية الكائنات من مجموعة هو النوع
بول توصل النوع؟ تحديد من التأكد يُمِكننا كيف تكاثُرية، تجربٍة وجود عدم حالة يف
(أو الرشيطي الرتميز فكرة إىل أونتاريو، يف البيولوجي التنوع معهد يف يعمل الذي هيربت،
الرشيطي الرتميز يَستخِدم السؤال. هذا عىل لإلجابة كوسيلٍة النووي للحمض الباركود)
مجموعة يف تُوَجد واحدة جنٍي منطقة داخل النووي للحمض تسلسًال النووي للحمض

األنواع. عرب القيايس للتوحيد املجال تُتيح التي الحية الكائنات من كبرية
٣٧ من املكوَّن امليتوكوندريا جينوم أن الجزيئي األحياء علم اختصاصيُّو اكتشف
الرمز هذا يتبايَن األنواع. لتمييز قوية أداة وهو نوكليوتيًدا ٦٤٨ تسلسل فيه يُوَجد جينًا
ال أو قليًال يتداخل ولكنه الواحد النوع داخل ا جدٍّ محدوًدا تبايُنًا للميتوكوندريا الرشيطي
من شخَصني أي بني موقَعني من أكثر يف يتباين ال فهو األنواع. بني اإلطالق عىل يتداخل
موقًعا. ٦٠ يف أقربائنا، أقرب الشمبانزي، وبني بيننا تبايُن عىل ينطوي ولكنه البرش، بني
الجديدة. األنواع وتصنيف املعروفة غري األنواع بتحديد الرشيطي الرمز تسلُسل لنا يسمح
جنس من األزرق الفراش من منفصلة أنواع عرشة تحديد اآلن تمَّ املثال، سبيل عىل
وقد الوثيقة. الصلة ذات األنواع بني التمييز لنا يُتيح الرشيطي الرمز ألن نظًرا إسرتابتس؛
الحمض من قطعٍة باستخدام املراجع وإيجاد للمقارنة استخدامها يمكن مكتبات أُنِشئت
ألنه التسلُسل؛ هذا اخِتري وقد .C أوكسيديز السيتوكروم جني من للميتوكوندريا النووي
بعد أنه إىل ذلك يرجع قد فاعليته؟ سبب فما آخر. يشء أي من أفضل بشكل يعمل
نوعها. من فريدًة وتُصبح التسلسالت تتغري ما رسعان مشرتك، سَلٍف عن نوَعني انفصال
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ثالثني إىل بعرش أرسع ر يتحوَّ للميتوكوندريا النووي الحمض ألن منطقي؛ أمر وهذا
للحمض الرشيطية الرموز اختالف سبب ا حقٍّ يفرسِّ ال ولكنه النووي، الحمض من مرة
أن من بدًال أنه وهو إضايف تفسري ثمة الواحد. النوع داخل ملحوظة بصورٍة النووي
االنتواع عملية يف قويٍّا ُمحرًكا الواقع يف يكون فقد فاعل، غري امليتوكوندريا تسلسل يكون
من الطاقة وتُطِلق الخلية، يف الطاقة توليد مركز هي فامليتوكوندريا جديدة). أنواع (نشوء
لتصنيع الالزمة الجينية املعلومات كل تُوَجد ال س. التنفُّ خالل من الطعام «حرق» خالل
داخل أيًضا الجينات بعض تُوَجد إذ للميتوكوندريا؛ النووي الحمض داخل امليتوكوندريا
الرشيطي» «الرمز منه يُشتقُّ الذي C أوكسيديز السيتوكروم إنزيم ويعد النووي. الجينوم
النووية الجينات تقوم الخلية. تنفس عملية يف األخرية الخطوة ز يُحفِّ مركب ِمن جزءًا
يعمل أن بد ال لذلك اإلنزيمي. املركب هذا تُشكل التي الفرعية الوحدات من العديد بتشفري
الفرعية الوحدات تُمرِّر كي تناُغم يف النووي، والجينوم امليتوكوندريا جينوم الجينومان،
وعقوبة التنفس. عملية إنجاح أجل من األكسجني إىل اإللكرتونات أوكسيديز للسيتوكروم

املوت. هي ذلك يف الفشل
الكائنات تختار أن يجب جديد، غذاء مصدر ويتاح البيئية الظروف تتغري عندما
طريق عن امليتوكوندريا، جينات تُوَلد املصدر. هذا من لالستفادة جديدة إنزيمات الحية
الجينوم يف التحورات انتقاء من بد ال ولكن االختيار. لهذا الالزم التباين الرسيع، تحورها
التي الحية والكائنات للميتوكوندريا، النووي الحمض مع وظيفيٍّا متناغًما يظل كي النووي
يمكنها من فقط هي مًعا، النووية والجينومات امليتوكوندريا جينومات عمل ضمان يمكنها
النووي السياق يف تعمل لم إذا ولكنها فقط، األم من امليتوكوندريا جينات تأتي البقاء.
الهجيني. االنهيار باسم إليه يُشار الكفاءة، يف خطري انخفاض فسيحدث الجديد، للنسل
لتوليد جديد غذاء مصدر باستخدام للسماح امليتوكوندريا، جينوم يف فالتغيريات وهكذا
عىل للحفاظ النووي الجينوم يف املناسبة التغيريات انتقاء تتطلَّب املثال، سبيل عىل الطاقة
األصلية، املجموعة من فرد مع ذلك بعد املتكيِّف الفرد هذا يتزاوج عندما الوظيفي. األداء
هذا ويُشري لالستمرار. قابل غري نسل إىل الجينومني بني التواُزن اختالل يؤدي أن يمكن
ينجح فقد ثم ومن منفصَلني. نوَعني إىل ينتِميان الفرَدين أن إىل بنجاح التزاوج يف الفشل
من بنشوئها وثيًقا ارتباًطا ُمرتبط ألنه األنواع؛ تتبُّع يف النووي للحمض الرشيطي الرمز

األساس.
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الحيوي األمن يف للميتوكوندريا النووي الحمض استخدام

الضارة اآلفات غزو من الحدود حماية أخرى، جوانب بني من الحيوي، األمن يشمل
والغامضة الغريبة لألنواع ورسيًعا دقيًقا تحديًدا يتطلَّب ما وهو فيها، املرغوب غري
لالفقاريات الناضجة غري الحياة مراحل تحديد يف خاصة أهميٌة األمر ولهذا مورفولوجيٍّا.
يعتمد بلد اقتصاد عىل أو البيئية النظم عىل عميقة تأثريات لها يكون أن يمكن التي
لتحديد قيمة أداة النووي للحمض الرشيطية الرموز توفر أن يمكن الزراعة. عىل بقوة
وهي نيوزيلندا، إىل ر ُمدمِّ جديد وافد وصل ،١٩٩٩ عام يف الحيوي. األمن سياق يف األنواع
األصيل موطنها يف بسيًطا إزعاج مصدر تشكل أنها من الرغم وعىل املطلية. التفاح عثات
يف الفاكهة زراعة مجال عىل كبريٌ تأثريٌ لها يكون أن ع املتوقَّ من كان فقد أسرتاليا، يف
لم إذا القادمة عاًما العرشين مدار عىل نيوزيلندي دوالر مليون ٢٠٠ إىل يصل نيوزيلندا
لتحديد بثمٍن تُقدَّر ال أداًة النووي للحمض الرشيطي الرتميز كان عليها. القضاء يتم
الفاكهة ذباب عىل التعرُّف تم كذلك إبادتها. برنامج تنفيذ أثناء مكانها وتَتبُّع اآلفة
النووي. للحمض الرشيطي الرتميز باستخدام نيوزيلندا حدود عىل اعرتاضه تم الذي
القائمة أو املناعية للفحوصات املناسبة الطازجة األنسجة عىل السابقة األساليب اعتمدت
الجمع عند سيما ال النووي، الحمض عىل القائمة الفحوصات وتتناسب الربوتني. عىل
الحيوي األمن قضايا مع أكثر الحساسية، لفحص املتسلسل البوليمراز تفاُعل وبني بينه

الرضورة. عند اإلبادة إىل والسعي

املغشوشة؟ األطعمة عىل التعرُّف يُمكننا كيف

للمنتجات املضللة التسميات وبطاقات األنواع بغش املتعلقة الفضائح من عدٌد وصل
٢٠١٢ عام يف «أوشيانا» رشكة أجرتها دراسة أفادت فقد اإلعالم. وسائل إىل الغذائية
الواليات عرب بالتجزئة للبيع موقًعا ٦٧٣ من املأخوذة البحرية املأكوالت عينات ثلث بأن
تقطيع فبمجرد للمستهلك. املبنيَّ النوع عن مختلف نوٍع من كان األمريكية املتحدة
باعتبارها وبيعها الرخيصة البدائل تمرير يمكن ثم ومن نوعها. تحديد يصعب السمكة
كانت وسواء املقررة. الحصة يتجاوز بما باالنقراض املهدَّدة األنواع أو الفاخرة األنواع من
كبرية صحية مخاطر تُشكل فقد مقصودة، غري أو مقصودة املضلِّلة التسمية بطاقات
عىل ة السامَّ الينفوخيات أسماك من عدد ِبيَع ،٢٠٠٧ عام يف املستهلكني. جمهور عىل
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وهي اإلسكوالر، سمكة كذلك شديد. إعياءٍ يف للمستهلكني تسبَّب مما الراهب أسماك أنها
التونة، أنواع من ليس اإلسكوالر وسمك بيضاء. تونة سمكة أنها عىل ُمرَِّرت زيتية، سمكة
من يُعاني أن يمكن طبيعي. ُسمٍّ عىل تحتوي التي املاكريل ثعبان أسماك من نوع ولكنه
اآلونة يف الهضمي. الجهاز يف حادة مشاكل من األسماك من النوع هذا تناول يف يفرطون
باسترياد التهامها فلوريدا يف مقرُّها البحرية للمأكوالت رشكة عىل غرامة ُفرضت األخرية،
ثمنًا. األغىل السلمون سمك أنه عىل ُمضلِّلة ببطاقات وبيعه التشييل ط املرقَّ السلمون سمك
يكن لم هذا ولكن البحرية املأكوالت أنواع لتحديد سابقة بروتني ُمستخَلصات تحليل تم
غش يف للتحقيق قوية وسيلًة اآلن النووي للحمض الرشيطية الرموز توفر تماًما. ُمرِضيًا
رموز (BOLD) الكندية للحياة الرشيطي الرمز بيانات قاعدة وتتضمن البحرية. املأكوالت
لتحديد استخدامها ويمكن األسماك، من نوٍع آالف ثمانية من ألكثر رشيطية حمضنووي

برسعة. النوع
منتجات يف الخيل لحوم وجود عن للكشف الوراثية البصمة تحليل استُخِدم كذلك
عموم شملت حتى َرت وتطوَّ وأيرلندا املتحدة اململكة يف بدأت التي الفضيحة يف البقر لحوم
التي املنتجات عىل اختباراٍت أيرلندا يف األغذية سالمة هيئة أجرت عندما ذلك حدث أوروبا.
األرخص الهامربجر يف الخيل لحم وجود فاكتشفوا بقري». لحم ٪١٠٠» عالمة تحمل
ومعكرونة البقري اللحم الزانيا ذلك يف بما دة، املجمَّ الجاهزة الوجبات بعض ويف ثمنًا
البوليمراز تفاعل إىل املستندة الوراثية البصمة فحص طريقة واستُخِدمت البولونيز.
منتجات من املاليني سحب إىل النتائج وأدت البقر. ولحم الخيل لحم بني للتمييز املتسلسل
السوبر محالت من املفروم اللحم وعبوات الجاهزة والوجبات البقري اللحم هامربجر
املستهِلكني ثقة الستعادة بكدٍّ التجزئة تجار يعمل الحني، ذلك ومنذ واملطاعم. ماركت

املكوِّنات. اختبار وزيادة مصادرهم تقييم بإعادة
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ياتاملستقبلية التحدِّ

وهناك املزِمنة. العاملية القضايا ملعالجة ُفَرًصا الجزيئي األحياء علم يف التقدُّم لنا ر يوفِّ
السنوات يف املجتمع عىل كبري تأثري لهما سيكون الجزيئي األحياء علم مجاالت من مجاالن

التخليقي. األحياء وعلم املعِدية غري األمراض وهما القادمة،
صحتنا تُواجه التي التحديات أخطر من بعٍض عىل الجزيئي» األحياء «علم يُطبَّق
وتأثري الشخيص، والطب السمنة، وباء يف التحديات هذه تتمثل عمرنا. وطول املستقبلية
األمراض ثُلثي يف دوًرا الحياة ونمط الغذائي النظام من كلٌّ يلعب الوراثية. األمراض
واألوعية القلب واضطرابات والرسطان السكري مرض مثل العمر يف بالتقدُّم املرتبطة
مصدَر السمنة بوباء الخاصة االقتصادية والعواقب املرض حاالت معدالت تُشكل الدموية.
السكري مرض عالج تكلفة تُمثل الحايل الوقت ويف السكان، من السن كبار لدى كبريًا قلٍق
جميع يف اإلجمايل املحيل الناتج من املائة يف ١ من أكثر بالسمنة املرتبط الثاني النوع من
ومرة الصناعي، التلقيح وزيادة اإلنجاب ر تأخُّ أيًضا لة الصِّ ذات األمور ومن العالم. أنحاء
رأينا كما املجال. هذا يف الجديدة التقنيات طليعة يف الجزيئية» «البيولوجيا تأتي أخرى،
املوقع عىل يعتمد إذ املختلفة؛ األشكال مئات له ولكن واحًدا مرًضا ليس الرسطان سابًقا،
التعديالت طيف عىل يعتمد أنه ذلك من األهم ولكن فيها، ينشأ التي األصلية والخلية
أصبح لذا العالجية. االستجابة عىل تؤثر العوامل هذه كل تكوينه. تُعزِّز التي الجينومية
جزيئي مستًوى عىل تشخيًصا ستتطلب الرسطانات معظم أن ُمتزايد بشكٍل واضًحا
العالج تصميم إىل الشخيص الطب يُشري الشخيص. الطب خدمات تقديم يمكن حتى
التقنيات أحدثَت وقد ملرضه. الخاص الجزيئي الرتكيب عىل بناءً املريض، يُناِسب الذي
إطاٍر إىل املعرفة هذه نرتجم واآلن املرض، لعمليات َفْهمنا يف ثورًة والربوتينية الجينومية

والعالج. للتشخيص رسيري
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رضار» وال رضر «ال مبدأ يأتي الطب، مهنة ألخالقيات األساسية املبادئ بني من
األفراد كان قريب، وقت حتى العالج. يف شخيص نهٍج إىل يُشري ما وهو األول، املقام يف
بشكٍل البعض فيستجيب نتائجه. تبايُن مع نفسه العالج ون يتلقَّ نفسه باملرض املصابون
آثاٍر من يُعانون قد حتى أو اآلخر، البعض يستجيب ال بينما العالجات، لهذه جيد
الحيوية: املؤرشات تحديد يف املتَّبع النهج يتمثل الشخيص، الطب يف خطرية. جانبية
أو معني بمرٍض الخاصة الربوتني جزيئات أو الريبي النووي الحمض أو النووي الحمض
صة مخصَّ هائلة بموارد متطور بحث مجال هو الشخيص والطب معينة. مَرضية مرحلة
ومن والعالج. التشخيص لتوجيه بدقٍة قياسها يمكن التي الحيوية املؤرشات عن للبحث
الرسطان. عالج الرسيري الطب يف حاليٍّا الحيوية املؤرشات فيها تُستخَدم التي املجاالت
تحديد يف التايل الجيل تقنيات مثل اإلنتاجية العالية الجزيئية التقنيات استخدام يمكن
يحملها. التي املحدَّدة الجزيئية العيوب لتحديد املريض منه يُعاني الذي الرسطان تسلسل
عالجه. يف األوىل الخطوة هي املريض لرسطان الجزيئية الضعف نقطة عىل العثور إن
بقائه. أجل من الورم عليه يعتمد بعينه جزيئي عيٍب عىل الوَرم «إدمان» عن هنا ونتحدَّث

الرسطان. هذا عىل القضاء مفتاح هو إزالته أو العيب هذا تثبيط يكون وهكذا

الرسطان يف العالجي للتنبُّؤ الحيوية املؤرشات

النسيلة األحادي املضاد الجسم استخدام الشخيص الرسطان لعالج املعروفة األمثلة من
.(Herceptin) «هريسيبتني» باسم تجاريٍّا املعروف تراستوزوماب، البرش مع املتوافق
عن التعبري يف أورامهم تُفرط الذين الثدي رسطان مرىض لعالج العقار هذا يُستخَدم
لتحديد الثدي نسيجرسطان من حية عينٍة عىل HER2 اختبار يُجرى .HER2 الورمي الجني
املعربَّ النمو عامل ُمستقِبل هو HER2 هريسيبتني. عقار باستخدام العالج ُمالءمة مدى
واسترشاسه. الورم انتشار وراء يقف الذي الثدي رسطان من ُمعينة أنواع يف بإفراٍط عنه
وأنواع الثدي رسطان من املائة يف ٣٠ إىل ١٥ يف ه املوجَّ للعالج مهمة حيوية عالمة ويُعترب
كبُحه يؤدي ثم ومن املنظم؛ غري املستقبل هذا عىل األورام هذه تدمن الرسطانات. من أخرى
HER2 أورام من يُعانون املرىضالذين فقط الورم. انتشار وقف إىل الهريسيبتني باستخدام
املرىض. هؤالء عىل الدواء يقترص أن املهم من لذلك هريسيبتني من سيستفيدون إيجابية
وتوفري الجديدة، الوَرمية الجينات إدمان توصيف هو مستقبًال يُواجهنا الذي التحدي
التقدُّم ويعمل لكبِحها. الرسيرية الفائدة وتوثيق األدوية، لتطوير مناسبة جزيئية أهداف
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الحية العينات من ة املشتقَّ الجزيئات من التسلُسالت لتحديد التايل الجيل تقنيات يف الحثيث
الجديدة والربوتينية الجينية وفوق والنسخية الجينومية التقنيات من موجٍة تعزيز عىل
أنها يُفرتَض التي التغريات بعض أن من تحذيًرا ثمة أن غري املعلومات. هذه لتوفري
عىل قائمة آلية تقنيات ذلك ويتطلب الطبيعية. الخاليا يف موجودة تكون قد بالورم ُمتعلقة
الفردية. للخاليا األبعاد واملتعددة اإلنتاجية العالية التحليالت عىل الحصول إلتاحة التسلُسل
الباحثني انهماك إىل األنسجة عينة من اجتياًحا أقل طرٍق استخدام يف الرغبة أدَّت
أن كما األخرى، واألمراض الرسطان عن للكشف الدم يف الحيوية املؤرشات دراسة يف
جزيئات تتورط الجدد. املحتَملني حني املرشَّ من امليكروي الريسبي النووي الحمض
الرسطان منها األمراض، من العديد يف هذه الصغرية التنظيمية الريبي النووي الحمض
تنترش أخرى. أمراٍض بني من الدموية، واألوعية القلب وأمراض العصبية واالضطرابات
قوية حيوية عالمات يجعلها مما مستقرة حالٍة يف الجسم سوائل يف الجزيئات هذه
يف اإلجابة تكمن قد دقيًقا. قياًسا لقياسها مطلوبة الجديدة التقنيات ولكن محتَملة،
تعوق قريب وقٍت حتى املرتفعة تكاليفه كانت الذي الرقمي املتسلسل البوليمراز تفاعل
التي التقليدية الطريقة أشكال أحد الرقمي املتسلسل البوليمراز تفاعل يَُعد استخدامه.
كذلك الشائع. النمط جزيئات من بيئة سياق يف بدقٍة النادرة املتغريات قياس تُتيح
إىل ب تترسَّ التي البيضاء الدم خاليا عدَّ الرقمي املتسلسل البوليمراز تفاعل تقنية تُتيح
املناعية العالجات باستخدام للعالج مجموعاٍت إىل املرىض تقسيم يمكن بحيث بدقٍة الورم
من الهروب من الرسطانية الخاليا ملنع مة ُمصمَّ عقاقري عن عبارة العالجات هذه الجديدة.

عليها. بالقضاء الطبيعية للمناعة السماح ثم ومن املناعة؛ جهاز

واألمراضالوراثية للميتوكوندريا النووي الحمض

بطفراٍت منها، أيٍّ عالج يمكن ال والتي واملميتة، املنِهكة الحاالت من كبرية مجموعة ترتبط
من موروث للميتوكوندريا النووي الحمض ألن ونظًرا للميتوكوندريا. النووي الحمض يف
بها، الخاصة امليتوكوندريا يف النووي الحمض يف طفرًة تحمل املرأة كانت فإذا األم،
للميتوكوندريا النووي الحمض ر يتحوَّ أطفالها. إىل الطفرة هذه نْقل لخطر ُمعرضة فهي
وانخفاض النووي الحمض جزيئات عدد ارتفاع بسبب النووي الحمض من أعىل بُمعدل
الحمض يف الطفرات تُسبب أن يمكن النووي. الحمض تكرار أخطاء يف التحكُّم يف الكفاءة
مولود ٢٠٠ كل من واحٍد إىل يصل فيما واملرض اإلجهاض من كالٍّ للميتوكوندريا النووي
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املميتة. إىل املنِهكة من تها ِشدَّ يف امليتوكوندريا أمراض ترتاوح املتحدة. اململكة يف حي
الطاقة تتطلَّب التي األنسجة تشعر الخلية، يف الطاقة غالبية تُوفر امليتوكوندريا ألن ونظًرا
سبيل عىل حدة. أكثر بشكٍل الضارة بالطفرات الهيكلية والعضالت والدماغ القلب مثل
للميتوكوندريا. النووي الحمض يف طفرٍة إىل العضيل الحثل أشكال بعض ترجع املثال،
زيادة إىل يؤدي أن يمكن ما وهو األمومة، تأجيل الغربيات النساء من املزيد تُقرر كذلك
يؤدي وقد واملتحوِّلة. املسنَّة امليتوكوندريا إىل جزئيٍّا ذلك ويرجع بالعقم، اإلصابة خطر

الصناعي. التلقيح وفشل العقم تقليل إىل هذه امليتوكوندريا عيوب تصحيح
سيتوبالزم يف للميتوكوندريا النووي الحمض من نسخة ألف ١٠٠ من أكثر يُوَجد
بينما الحياة، قيد عىل فقط األم ميتوكوندريا تبقى اإلخصاب، بعد البرشية. البويضة
تدمريها. أجل من حة امللقَّ البويضة يف األب ميتوكوندريا من القليلة األعداد تُستهَدف
الناتج الجنني يف الخاليا أنواع لجميع للميتوكوندريا النووي الحمض كل يكون وهكذا
وهي بعينها، طفرٍة أي باألم الخاصة امليتوكوندريا كل تحمل ال عادة األم. من ا ُمشتقٍّ
عادًة بامليتوكوندريا ُمتعلق بمرض املصابون واملرىض املغاير. ج التنسُّ باسم تُعَرف حالة
والحمض للميتوكوندريا (العادي) الشائع النووي الحمض نمط من مزيج لَديهم يكون ما
أن ذلك من واألهم االثنني. نسبة عىل املرض شدة وتعتمد للميتوكوندريا، ر املتحوِّ النووي
أن ويمكن وراثيٍّا، ليس لألم املغاِير ج التنسُّ يف املتحور النووي للحمض الفعيل املستوى
نسبة إن إذ اليقني؛ عدم إىل أيًضا هذا يؤدي األم. من أسوأ أو أفضل حالٍة يف النسل يكون
تزال ال التطور. أثناء تتغري قد املتحورة بامليتوكوندريا مقارنة الشائع النمط ميتوكوندريا
النووي الحمض نسبة يف زيادة أي ولكن حاليٍّا، جيد بشكٍل مفهومة غري العملية هذه
غري األنسجة يف وضوًحا أكثر يكون ما عادًة وهو تدريجيٍّا املرض ظهور إىل تؤدي املتحور

العضيل. واالعتالل املعريف بالخلل اإلصابة إىل يؤدي مما والقلب الدماغ مثل املنقسمة
كيلو ٥ حذف يؤدي حيث بريسون، متالزمة بامليتوكوندريا األمراضاملتعلقة أمثلة من
األطفال ويُصاب الطفولة. مرحلة يف الدم فقر إىل للميتوكوندريا النووي الحمض من قاعدة
النووي الحمض زيادة مع عضيل باعتالٍل املراهقة سنِّ حتى الحياة قيد عىل يبَقون الذين
للميتوكوندريا النووي الحمض يف طفرة ٧٠٠ من أكثر وجد وقد عضالتهم. يف املتحور
من والعقم. والرسطان كَّري السُّ ومرض العصبي والتنكُّس العضيل االعتالل إىل تؤدي
استبدال يوفر وقد جذابًا احتماًال يَُعدُّ رة املدمِّ األمراض هذه من للوقاية ل التدخُّ أن الواضح
املعضلة. لهذه الحل االتجاهات الثالثي الصناعي التلقيح باستخدام (MR) امليتوكوندريا
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الخاص النووي الحمض مع للميتوكوندريا النووي الحمَض متربعٌة تُقدِّم التقنية هذه يف
.(1-9 شكل (انظر آباء ثالثة الجنني يمنح مما واألب، باألم

الخطوة ١

يُستخَدم الحيوان ا"نوي والبويضة
ان بالوالدين ا"ستهدف+ لتكوين الخاصَّ
جنٍ+ ذي ميتوكوندريا َمعيبة. يتم أيًضا
تكوين جن+ مانح بميتوكوندريا سليمة.

الخطوة ٢

تزال األنوية األولية ا"انحة من الجن+
ذي ا"يتوكوندريا السليمة.

نقل النواة األولية

الجن+ األصيل ا"ستهدف
ذو ا"يتوكوندريا ا"عيبة

الجن+ ا"انح ذو
ا"يتوكوندريا السليمة

ميتوكوندريا
معيبة

ميتوكوندريا
سليمة

نقل األنوية األولية
الخاصة بالوالدين ا"ستهدف+

تزال األنوية
األولية للمانح

الخطوة ٣

تنقل األنوية األولية الخاصة بالوالدين
ا"ستهدف+ إىل الجن+ ا"انح ذي

ا"يتوكوندريا السليمة.

النتيجة

يمكن أن يستمر الجن+ ا"عاد تكوينه يف 
التطور دون أن يتأثر بأمراض ا"يتوكوندريا. 
واآلن ستنتقل ا"يتوكوندريا السليمة من ا"انح 

من خالل نسل األم عرب األجيال القادمة.

إىل تفتقر سليمة مانحة بويضة خلية إىل األم بويضة من النووي الحمض ينتقل :1-9 شكل
لذا املغزل. يُسمى هيكٍل يف الكروموسومات يف باألم الخاص النووي بالحمض يحتفظ نواتها.

املغزيل». الكروموسومي املركب «نقل باسم التقنية هذه تُعرف
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لجينوم املحتَملة العواقب نجهل زلنا ما ألننا التقنية؛ هذه بشأن مخاوف ثمة
الخلوية، الطاقة توفري يف دوره خالل من مبارش بشكٍل إما النسل، عىل امليتوكوندريا
علم أظهر وقد النووي. الجينوم أنشطة تخفيف خالل من مبارش غري بشكٍل وإما
وأن النووي نظريه مع ُمتناغًما ليكون تطور قد امليتوكوندريا جينوم أن الجزيئي األحياء
الفرئان نماذج يف الحديثة الدراسات فتشري شديدة. تكون قد التوازن هذا اختالل آثار
استبدال عملية أثناء املتطابقة غري النووية والجينومات امليتوكوندريا استخدام أن إىل
وسلوكية فسيولوجية تغريات إىل يؤدي أو مناعية استجابًة يحفز أن يمكن امليتوكوندريا
البسيطة، الطاقة إنتاج عملية تتجاوز وظائف لها امليتوكوندريا أن املؤكد من النسل. يف

امليتوكوندريا. استبدال بشأن املخاوف يُعزِّز مما
عمليات يف يحدث ما غرار عىل ُمتطابَقني يكونا أن إىل واملتلقي املانح يحتاج قد
والحمض النووي الحمض تفاعالت يف لالنهيار نتيجة الكفاءة انخفاض ملنع الدم نقل
الحمض يف التطابق عدم تأثريات إن ُمشرتك. بشكٍل تطوَّرت التي للميتوكوندريا النووي
قياسات وكذا مطلوبة، لالستمرار القابلة وعتباته النووي والحمض للميتوكوندريا النووي
مطلوب النسل. إىل تنتِقل التي األم يف للميتوكوندريا النووي الحمض يف املوجودة الطفرات
يُشكلون ال أنهم املحتَملني اآلباء طمأنة شأنها من أدلٍة وتقديم الظواهر هذه لوصف العمل

امليتوكوندريا. باستبدال العالج تطبيق ملنع كافيًا تهديًدا

التخليقي األحياء علم

تقنيات بني يجمع إنه التطور. يف وآِخذًا ُمثريًا آخر بحثيٍّا مجاًال التخليقي األحياء علم يعد
أو جديدة بيولوجية أنظمٍة وبناء لتصميم للهندسة العملية واملبادئ الوراثية الهندسة
يمكن ال الطبيعية األنظمة ألن ونظًرا ُمعززة. أو جديدة خصائص ذات حية كائنات
أكثر األنظمة هذه جعل هو التخليقي األحياء علم من فالهدف كبري، حدٍّ إىل بها التنبؤ
لتحسني استخدامه يمكن بدوره وهذا الحيوية. الوظائف نطاق توسيع ثم ومن موثوقية؛
من نظام أي م يُصمَّ الهندسة، يف والزراعية. البيئية القضايا ومعالجة اإلنسان صحة
ُمتعدد جهاز هي (النظام) السيارة املثال، سبيل عىل فردية. أجزاء من ن تتكوَّ أجهزٍة
فيها ُمكون وكل الرتوس)، وصندوق املعدني، والهيكل املحرك، ذلك يف (بما املكونات
يُستخَدم ذلك). إىل وما التعشيق، وقابض واملكابح، (اإلطارات، فردية أجزاء من يتشكَّل
ى تُسمَّ التي فاألجزاء، التخليقي. األحياء علم يف أيًضا هذا واألنظمة واألجهزة األجزاء نهج
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حيوية وظيفة ر تُشفِّ النووي، الحمض من ِقَطع عن عبارة وهي الحيوية» البنائية «الكتل
وامُلنهي، املحفز وتسلسالت الجينات، تشفري تسلسالت البنائية الكتل هذه بني من ما.
بينما الحيوية، األجزاء من مجموعٍة من األجهزة م تَُصمَّ الريبوسوم. ارتباط ومواقع
مهمة لتنفيذ األنظمة م تَُصمَّ .(2-9 شكل (انظر األجهزة بني الجمع من النظام يُنشأ
أو األمراض، لتشخيص (النظام) حيوي ُمستشِعر يُستخَدم املثال، سبيل عىل محددة؛
الهندسة، يف الحال هو كما التخليقي، األحياء علم يف ُمعني. بروتني لتخليق (النظام) خلية
تصميٍم تطوير ثم النظام أو الجهاز أو الجزء مواصفات تحديد يف البداية نقطة تتمثل
من متكررة جوالٍت وتتطلَّب دورية، بكونها العملية هذه وتتَِّسم املتطلبات. هذه يُلبي
ن. ويَُحسَّ املنتج يُصقل دورٍة كل ومع العميل واالختبار التفصيلية الحاسوبية النمذجة
عىل بناءً بتصنيعها، يقوم عمن النظر بغض واألجزاء، األجهزة تُصنع أن النهج هذا يضمن
متاحة وهي البيانات قواعد يف القياسية أو املميزة البناء َلِبنات تَُخزَّن ُمعينة. مواصفاٍت

اآلخرين. التخليقي األحياء علم الختصاصيِّي مجانًا
إنتاُج التخليقي؛ األحياء علم مجال يف قت تحقَّ التي النجاحات أقدم من كان
طبيعيٍّا. الَحْويل الشيح نبات يُنتجه للمالريا مضاد عقار وهو ُمخلق، شبه أرتيميسينني
القرن سبعينيات ويف عديدة لسنواٍت التقليدي الصيني الطب يف النبات هذا استُْخِدم
واملالريا للمالريا. املضاد ن املكوِّ أنه عىل األرتيميسينني الصينيون العلماء عرف املايض،

أفريقيا. يف خاص بشكٍل شائع وهو عام كل شخص مليون ٣٠٠ يصيب مرض
عىل القائمة بالعقاقري العاملية الصحة منظمة اعرتفت عاًما، ٣٠ من يقرب ما بعد
ونظًرا للمالريا. املسبب الطفييل وهي املنجلية املتصورة ضد ال فعَّ كعالٍج األرتيميسينني
وإمداداته الدواء سعر يف تقلُّبات تحُدث أن يمكن النباتات، من ُمستخَرج األرتيميسينني ألن
ولضمان املناخية. للتغريات نتيجة النبات محصول إنتاجية اختالف مع واسع نطاٍق عىل
٢٠٠٤ عام يف املخلَّق شبه األرتيميسينني مرشوع أُطِلَق به، وموثوق سعًرا معقول مصدٍر
إلنتاج دقيق حي كائن تصميم هو الهدف كان جيتس». وميليندا «بيل مؤسسة من بتمويٍل
إىل وتحويله استخالصه ذلك بعد يمكن عالية مستويات عىل طليعي أرتيميسينني ُمركب
األحياء علم اختصاصيُّو أنشأ ذلك، ولتطبيق الصناعية. العمليات باستخدام الفعيل العقار
املضيف الكائن خمرية داخل املتتابعة الخطوات من عدًدا يتضمن أيضيٍّا مساًرا التخليقي
،٢٠١٣ عام يف واسع نطاق عىل للمالريا املضاد العقار أنتج الطليعي. املركب إلنتاج
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الهندسة علم األحياء التخليقي

جزء

محفز موقع ارتباط
الريبوسوم

تسلسالت التشف8

عامل
النسخ

اُ<نهي

جهاز

نظام

خلية

Bبروت

واألنظمة. واألجهزة األجزاء نهج التخليقي األحياء علم يَستخِدم الهندسة، غرار عىل :2-9 شكل

النسخ. عامل = TF امُلنهي، = T الريبوسوم، ارتباط موقع = RBS التشفري، تسلسالت = CDS

شبه األرتيميسينني من دفعة أول الدواء لتصنيع «سانويف» رشكة أصدرت عام، وبعد
املخلق.

املضيفة الكائنات داخل تشكيلها ُمعاٍد أو ُمحددة حيوية كيميائية مسارات دمج يُعد
جديدة خاليا بناء هو للجدل إثارة األكثر اآلخر واملجال التخليقي. األحياء علم جوانب أحد
من ُشكِّلت التي — القليلة الخاليا هذه م ستَُصمَّ بالكامل. ُمخلًَّقا نوويٍّا حمًضا تحمل
بحيث — الجينات من األدنى الحد عىل تحتوي أساسية وبيوكيميائية كيميائية بناء َلِبنات
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يف امليزة تتمثل محددة. بوظيفٍة منها كلٌّ يقوم هياكل، أو ِصني، ُمتخصِّ كُمضيِفني تعمل
عدم عىل التغلُّب وسيمكن معروفًة ستكون املضافة الجينات لجميع الحيوية الوظائف أن
الباحثون أنتج لها. متأصلة سمًة تُعد التي الطبيعية، الخاليا بسلوك التنبؤ عىل القدرة
عام يف الرائد عملهم ونُِرش كيميائيٍّا، ُمخلَّق خلوي جينوم أول فنرت كريج جي معهد يف
قاعدي، زوج مليون عىل يحتوي كامل دائري جينوم بتجميع الباحثون هؤالء قام .٢٠١٠
الجينوم تجميع تم النووي. الحمض من مخلَّقة ِقَطع من الفطرانية املفطورة لبكترييا
باسم الخلية إىل يُشار النووي. الحمض من تخلو بكتريية خلية يف ُزرع ثم الخمرية يف
خلية وليس كيميائيٍّا، يُصنع ما هو فقط الجينوم أن من الرغم عىل املخلَّقة»، «الخلية

املتلقي.
وأنواع فاعلية، أكثر بأدويٍة املجتمع تزويد عىل بالقدرة التخليقي األحياء علم يتسم
بالعنارص أغنى تكون بحيث تصميمها ُمعاد ومحاصيل الرخيص، الحيوي الوقود من
أخالقية مخاوف تثري املتقدِّمة التكنولوجيا هذه أن غري ُمعزَّزة. إنتاجيٍة وذات الغذائية
وإساءة البيئي، والتلوث اإلنسان، صحة عىل تشكلها قد التي املخاطر بشأن واجتماعية

بالتزامن. النظر قيد مسائل وهي املتعمد، االستخدام

الجينومي التحرير

نووي حمض بنية إدخال بموجبها يتم التي العمليات وصف السادس الفصل يف تناولنا
الرتكيب، املعاد الربوتني إنتاج مثل األغراض، من لعدٍد الثدييات خاليا يف الرتكيب ُمعاد
النووي الحمض بُنى تتكاَمل ما عادًة الجيني. والعالج وراثيٍّا، لة معدَّ حية كائنات وتوليد
ثمة أن غري فيها. مرغوب غري تأثريات يُسبب مما املضيف، الجينوم يف عشوائيٍّا هذه
يسمح مما هذا، تغيري عىل تعمل — الجينوم تحرير تكنولوجيا هي — جديدة تكنولوجيا
تستخدم فائقة. بدقة جديدة تسلُسالٍت إضافة أو الجينية التسلُسالت بتعطيل للباحثني
«املقصات ب يُعرف ما أو اصطناعيٍّا مة املصمَّ الداخلية النوكليازات التكنولوجيا هذه
(DSBs) الرشيط مزدوج النووي الحمض من َقْطٍع إلنشاء تُستدعى إنها إذ الجزيئية»؛
للخاليا، الطبيعية اإلصالح آليات تنشيط عىل هذا يعمل الجينوم. داخل محددة مواقع يف
.(NHEJ) املتماثل غري النهايات ودمج (HR) املتماثل الرتكيب إعادة نوعان: منها يُوَجد التي
من متماثلة أو متطابقة نسخة باستخدام التَلف إصالح يتم املتماثل، الرتكيب إعادة يف
عملية يف األخطاء. من خالية إصالح عملية األساس يف وهي كقالٍب املقطوع الكروموسوم
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النووي الحمض تسلسل مع ُمشرتَك بشكٍل الداخلية النوكليازات تُنقل الجينوم، تحرير
إدخال يتم ثم ومن كقالب؛ ذلك بعد املتماثل الرتكيب إعادة نظام يَستخِدمه الذي املطلوب،
ببساطة، املتماِثل، غري النهايات دمج عملية يف الَقطع. موقع يف للتسلسل املطلوب التغيري
عملية ولكنها إصالح. قالب استخدام دون مًعا املقطوعة الكروموسوم نهايات ربط يتم
حذف أو إدخال عمليات إىل األحيان من كثرٍي يف يؤدي ما وهو أخطاء، لحدوث معرضة
يُستخَدم الجينوم، تحرير عملية يف القطع. موقع يف ،(Indels) «إنديل» ى تُسمَّ صغرية
عمليات تتسبَّب ما غالبًا إذ الجينات؛ أحد عن التعبري لتعطيل املتماثل غري النهايات دمج

.(3-9 شكل (انظر الوظيفة أو الربوتني عن التعبري فقدان يف واإلدخال الحذف

ا�وقع ا�ستهدف
منطقة تماثل
جينات دورة

الخلية

منطقة تماثل
جينات دورة

الخلية

منطقة تماثل
جينات دورة

الخلية

منطقة
تماثل
جينات
دورة
الخلية

منطقة تماثل
جينات دورة

الخلية

َقْطع الحمض النووي ا�زدوج الرشيط

دمج النهايات غ8 ا�تماثل إعادة الرتكيب ا�تماثل

تعطيل الج?
ا�ستهدف

الحمض النووي ا�انح

تعطيل الج? ا�ستهدف
وإضافة التسلسل الجديد

كريسرب

أدوات باستخدام تُنشأ التي (DSBs) الرشيط املزدوج النووي الحمض كسور :3-9 شكل
الخلية. داخل الرشيط املزدوج النووي الحمض كسور إصالح آليات تحفز الجينوم، تحرير

مانح. قالٍب وجود يف ُمتماثل تركيب إعادة اليمني: متماثل، غري نهايات دمج اليسار:
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من الجينوم. تحرير نوكليازات من فئات أربع مت ُصمِّ املاضية، العرش السنوات يف
علم يف ثورة يُحِدث الذي ،(CRISPR-CAS9) ٩ كريسرب-كاس النوكليازات، هذه بني
ظهور منذ األحياء علم يف ظهر اللعبة لقواعد ُمغري أكرب بأنه ووصف الجزيئي األحياء
املتناظرة العنقودية للتكرارات اختصار هو كريسرب املتسلسل. البوليمراز تفاعل تقنية
مبارشة ه للتوجُّ م ُمصمَّ ريبي نووي حمض رشيط من ويتكوَّن التباُعد، املنتِظمة القصرية
يستهدفه. الذي (Cas9) ٩ كاس النووي الحمض قطع بإنزيم املرتبط النووي الحمض إىل
النووي الحمض كسوَر املتماثل الرتكيب إعادة أو املتماثل غري النهايات دمج عملية تُصِلح
عام يف منشور بحثي عمل أول ألن ونظًرا املستهدفة. املواقع يف Cas9 إنزيم عن الناتجة
اعتمدها فقد الجينومات، لتحرير ٩ كريسرب-كاس تقنية استخدام إمكانية يوضح ٢٠١٢
منخفضة وبتكلفة بسهولة تصميمه إمكانية هو ذلك يَرسَّ ما واسع، نطاٍق عىل الباحثون

السابقة. الجينوم تحرير بنوكليازات مقارنة
امليكروبات، — تقريبًا الخاليا من نوٍع أي أو حي كائٍن أي يف كريسرب استخدام يمكن
فيها، املرغوب غري النووي الحمض تسلُسالت لقطع — والبرش والحيوانات، والنباتات،
تحرير يف تطبيقه ويتمُّ ُمحدد. موقٍع داخل النووي الحمض من جديد امتداٍد إضافة أو
طرق أو تعطيل ويف التخليقي، األحياء علم يف املعقدة الغذائي التمثيل مسارات وتجميع
واملاشية. الزراعية املحاصيل يف ُمحددة وراثية سمات نقل ويف األمراض، لنمذجة الجينات
نُِرش وقد الوراثية. األمراض عالج ترسيع عىل بُقدرتها أيًضا الجينوم تحرير تقنية تمتاز
ينتج .٢٠١٤ عام يف بالغ حيوان يف وراثي مرٍض تصحيح يف لكريسرب استخدام أول
جني يف نقطية طفرٍة عن البرش، يف وراثي اضطراب وهو الدم، تريوزين فرط اضطراب
لبنة وهو األميني، التريوزين حمض تكسري عن مسئوًال إنزيًما FAH جني يشفر .FAH
النواتج تراكم إىل يؤدِّي وظيفي إنزيٍم غياب إىل الطفرة تؤدي الربوتينات. ملعظم بناء
٩ كريسرب-كاس تقنية أن وزمالؤه يني هاو أوضح وقد الكبد. تَلف يف والتسبُّب ة السامَّ
نموذج يف العمل هذا ذَ نُفِّ الوظيفي. اإلنزيم إنتاج واستعادة FAH طفرة تصحيح يمكنها
بتحرير العالج استخدام نحو خطوًة الباحثني م تقدُّ إىل نجاحه وأدى البرشي، للمَرض فأر
عىل الجينوم تحرير تقنية تطبيق الباحثون يدرس الحايل، الوقت يف البرش. يف الجينوم
العضيل والحثل الكييس، والتليُّف بي، الهيموفيليا ذلك يف بما الوراثية األمراض من عدٍد
نقص فريوس مثل الفريوسية، األمراض لعالج محتَملة كوسيلة تُدَرس كذلك الدوشيني.
للجينوم الحرجة العنارص إسكات طريق عن وذلك بي، الكبد والتهاب البرشية املناعة
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من بدَّ ال الذي الكثري هناك يزال وال مهِدها، يف تزال ال التكنولوجيا هذه أن غري الفريويس.
الرسيري. الطب يف وكفاءة بأماٍن استخدامها من نتمكَّن أن قبل معرفته

بصورٍة َهت وجِّ وإذا هائلة، الجزيئية البيولوجيا لتقنيات املستقبلية اإلمكانات إن
البيئة. وإفادة الصحة تحسني عىل قادرة فستكون صحيحة،
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(9-2) Synthetic biology uses a parts, devices, and systems approach, similar
to engineering (kokandr/Shutterstock)

(9-3) Double-stranded breaks and repair mechanisms (Figure 1 ‘Pathways
for repair of DSBs induced by genome editing tools’, from ‘Genome
Editing Technology from GeneCopoeia, Inc.’ “http://www.geneco
poeia.com/resource/genome-editing-technology-fromgenecopoeia
-inc/”. Used with permission)
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