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ُ
ّ
من علوم الوراثة الجزيئية إلى
البيوتكنولوجيا الحديثة
عنما نقوم بدراسة الـ DNAالتابع لألشخاص
َّ
ُ
ين
ختلف� نكتشف أننا نتشابه مع بعضنا
الم
! ف
ث
البعض أك� مما نختلف عن بعضنا ي�
ين
شخص� عىل
الحقيقة الـ DNAالتابع لكل
ّ
األرضية ُمتطابق بنسبة 99.5%
سطح الكرة
من الـ  ،DNAفقط  0.5%من تسلسل الـ
 DNAمسؤول عن االختالف الور ثا� ي ن
ب�
ي
الناس .من المهم دراسة االختالف ي ن
ب� الناس
ّ ف
عىل مستوى الـ ، DNAألنه ي� بعض األحيان
ّ
ُ
ُي ْمكن أن ُن ّ
فس لماذا يمرض شخص م ي ن
ع�
ُ
بمرض ُم ّي ن
ع� ،بينما يقاوم أشخاص آخرين هذا
المرض وال يمرضون به .إذا كان بإمكاننا تحديد
ف
مكان االختالف الموجود ي� الـ  DNAلدى
االفراد ،بشكل دقيق ،األمر الذي له أهمية من
ناحية ّ
طبية ،بإمكاننا عندها باإلضافة إىل فهم
ُ
العوامل الوراثية المسببة لألمراض أن نقوم
الشخص للمريض لنتمكن
بتحض� الملف
ي
ي
ف
من اختيار الدواء األفضل لعالجه .ي� الواقع،
ّ
إمكانية معرفة التسلسل الكامل لقواعد الـ
 DNAالموجود لدى كل شخص ،وهو تسلسل
ّ
مكون من ما ُيقارب  3مليار قاعدة ،ومعرفة ما
ه ُمساهمة القواعد الموجودة ف� مكان ُم ّ
ع�ن
ي
ي
في
ين
الباحث�
ي� صفات الشخص ،فتحت أمام
الشخص (רפואה
واألطباء عرص الطب
ي
ف
אישית) .ي� هذا العرص تتم ُمالئمة األدوية
ليس فقط بحسب نوع المرض وإنما بحسب
ف
المعلومات الموجودة ي� تسلسل الـ DNA
التابع للمريض.

5

أسس البيولوجيا ال ُجزيئيّة
ُمنذ آالف السنين ،عرف اإلنسان ّ
أن األفراد ال ُمختلفين التابعين لنوع معيّن من الكائنات الحيّة لديهم صفات ُمميّزة تنتقل بالوراثة.
ً
ثمارا كبيرة الحجم ستُنتج هي
أبقارا لديها صفة ُمشابهه ،أنسال النباتات التي ت ُ ْنتِج
مثل ،األبقار التي تُنتج الكثير من الحليب ستلد
ً
ً
ثمارا كبيرة الحجم .منذ أن عرف اإلنسان هذا األمر ،بدأ بإنتخاب األفراد (בררה  )Selection -ذوي الصفات المطلوبة
ضا
أي ً
ً
وعمل على تحسينها .قام بتحسين صفات األفراد عن طريق تهجين أفراد لديهم الصفات المطلوبة والحصول على صفات ُمحسّنة لدى
أنسالها .كما َو َرد في التوراة ،ه ّجن االنسان األغنام للحصول على أغنام ذات صفات مرغوبة ،وهو يبحث ك ّل الوقت عن ُ
طرق
تُمكنه من “ التدخل في قوانين خلق" الكائنات الحيّة من أجل الحصول على احتياجاته وتحقيق أهدافه.
من الصفات إلى الوحدات الوراثية
كيف تنتقل صفة وراثية ُمعيّنة منَ الشخص إلى نسله ،أي ،من جيل إلى
آخر؟ ساهم جريجور مندل ( )Gregor Mendelالذي عاش بين السنوات
ُ ،1822-1884مساهمة أوليّة وهامة في حل لغز طريقة توريث الصفات،
"حرك" مندل علم الوراثة قُد ًما ،وهناك من يُطلق على نظريته اسم الوراثة
ّ
المندليّة .فهم مندل َّ
أن هناك "وحدات ُمنفصلة ُمحدّدة” تشترك في تحديد
الصفات ،تنتقل هذه الوحدات بالوراثة من الفرد إلى نسله .ألول مرة سنة
 ،1909أَطلق العا ِلم هندي يوهنسون على "الوحدة ال ُمحدّدة” التي تشترك
في تحديد الصفة االسم “جين” .كان مندل يعلم ّ
أن لدى كل فرد زوج من
الصيغ لكل "وحدة ُمحدّدة” تُحدّد صفة ُمعيّنة .كذلك ،علم بأن الفرد يحصل
على صيغة واحدة لهذه الوحدة من األب ،وصيغة أخرى من األم .في بعض
األحيان ،تكون الصيغة التي حصل عليها من األب ُمطابقة لتلك التي حصل
عليها من األم.

أن تنازل مندل عن نيته ْ
بعد ْ
بأن يُصبح كاهنًا
ّ
ْ
وبعد أن توقف عن تعلم الفيزياء ،عمل كمعلم
بديل ،خالل هذه الفترة بدأ بالعمل في مجال
ي له ،الجانب الذي لم
الوراثة من الجانب الكم ّ
يُفكر البيولوجيين بالعمل به من قبل .يمكن أن
ننسب توجه مندل الكمي الذي شق الطريق في
هذا المجال إلى معرفته في مجال الفيزياء.
ُ ّ
ال� تنتقل بالوراثة ُت ّ
ت
سم
“الوحدة المحددة” ي
ي ن
“ج�” ولذلك ّ
فإن ال ِعلم الذي يبحث في الوراثة
يُس ّمى ِعلم الوراثة "גנטיקה” .لكل جين صيغ
ً
أيضا .ي ن
الج�
ُمختلفة ،وصيغة الجين تُدعى "أليل”
ّ
لدى الفرد ُممثل بواسطة زوج من األليالت،
أليل واحد من األب وأليل آخر من األم .في
بعض االحيان يُمكن ْ
أن تكون أليالت الجين لدى
الفرد ُمختلفة عن بعضها ،وفي أحيان أخرى
يُمكن تكون ُمطابقة لبعضها البعض .مصدر
ّ
اليونانية “�al
كلمة "أليل"( ( )Alleleمن الكلمة
ن
ت
تع� “هذا مع هذا” (زوج).
ال� ي
 ”lelonي

على سبيل المثال ،عندما قام مندل ببحث طريقة توريث لون بذور البازيالء
أخضرا ،ادّعى
أصفرا وفي أحيان أخرى
التي كان لونها في بعض األحيان
ً
ً
ّ
أن "الوحدة ال ُمحدّدة" التي تشترك في تحديد هذه الصفة موجودة بصيغتين
(أليلين) .أشار إلى أحد األليلين الذي يشترك في تحديد لون بذرة البازيالء
بالحرف  ،)Yellow( Yأما األليل اآلخر فأشار له بالحرف  y.حدّد ّ
أن
النبتة التي تملك أليالن من الصيغة  ،Yأي عندما تكون النبتة  ،YYيكون
أصفرا .النبتة التي يُشار إليها بـ  YYحصلت على أحد أليالت
لون بذورها
ً
 Yمن خلية التكاثر األنثوية وأليل ُ Yمطابق من خلية التكاثر الذكرية للنبتة.
بال ُمقابل إذا كان لدى النبتة أليلين من الصيغة  ،yأي إذا كانت النبتة yy
من ال ُمعتاد ْ
أن نقول َّ
أن كل واحد من األبوين
أخضرا .أ ّما إذا كانت النبتة  Yyفيكون لون البذور
يكون لون بذورها
ً
يقوم ،بواسطة خلية تكاثره ،بتوريث صيغة
ّ
أصفر .لذلك نقول أن أليل Yهو أليل سائد بالنسبة لألليل  yأ ّما األليل y
واحدة فقط (أليل واحد) من كل جين ،لكل واحد
فهو أليل ُمتنحي بالنسبة لألليل  .Yكذلك نقول َّ
Yو  yهما صيغتان لجين
أن َ
من نسله.
ُمعيّن ،وكل نبتة تحصل على إحدى هذه الصيغ من إحدى خاليا التكاثر
وتحصل على الصيغة الثانية من خلية التكاثر األخرى .على سبيل المثال،
ّ
في نبتة البازيالء ،كما هو الحال عند اإلنسان الذي لديه  20000جين تقريبًا ،تتمثل كل الجينات لدى الفرد بواسطة صيغتين ،في
بعض األحيان تكون هذه الصيغ ُمطابقة الواحدة لألخرى وفي بعض األحيان تختلف ً
قليل الواحدة عن األخرى.
ِم َّم تتركب الجينات التي تنتقل بالوراثة وتشترك بتحديد الصفات؟ بكلمات أخرى ،ما هي المادة الوراثيّة؟ أين تتواجد هذه المادة داخل
الخلية؟

6

الـ DNAكمادة وراثيّة في عالم األحياء
في سنة  ،1865اقترح مندل ّ
أن توريث الصفات من جيل إلى آخر يت ّم عن طريق "وحدات ُمحدّدة” منفصلة تنتقل عن طريق خاليا
التكاثر ،اليوم ،تُعرف هذه الوحدات باسم جينات ،لكون الجينات تنتقل عن طريق الوراثة ت ّم اعتبارها مادّة وراثيّة ،ونحن نعلم اليوم
ّ
أن المادّة الوراثيّة ال تتكون من جينات فقط ،وقد كانت مه ّمة تشخيص المادّة الوراثيّة الموجودة في الخلية مه ّمة ُمثيرة للتحدي.
ُ
ص ّممت فيها أسس الوراثة المندليّة .في سنة ،1869
غرست الجذور العلمية التي أدّت إلى تشخيص المادّة الوراثيّة في الفترة التي ُ
ي موجود في خاليا جميع الكائنات الحيّة ما
بحث العالم السويسري ميشر ( )J. F. Miescherفي كيمياء نواة الخليّة ،النواة هي ُ
عض ّ
عدا البكتيريا .لهذا الهدف قام ميشر بإزالة سيتوبالزم الخلية المحيط بنواتها وقام بعزل النواة .وجد ميشر ّ
أن أنوية الخاليا تحوي مادة
سميّت المادّة التي ُوجدت في النواة باسم "حامض
حامضية غنيّة بالفوسفور وتُرزم على شكل ُجزيء كبير .بعد مرور فترة زمنيّة ُ
ّ
سكر وقواعد نيتروجينيّة.
نووي" ( .)Nucleic acidهُناك ثالثة مواد
يتكرر وجودها في الحامض النووي :مجموعة فوسفاتُ ،
ّ
في سنة  ،1920ت ّم اكتشاف نوعين من األحماض النووية في الخلية :األول موجود في نواة الخلية ويُس ّمى  ،DNAواآلخر موجود
المكونات األساسية في الخلية
ضا علمنا بوجود ُجزيء آخر يُشكل أحد
في النواة وفي السيتوبالزم ويُس ّمى  .RNAفي تلك الفترة أي ً
ّ
وهو البروتين .ال ُمشترك بين الـ  ، DNAالـ َ RNAوالبروتينات هو ّ
أن جميعها ُجزيئات بوليميرية مبنية من وحدات بناء ُمحدّدة
تتكرر في ال ُجزيئات.
سئل السؤال ،هل أحد هذه ال ُجزيئات هو
مع اكتشاف ال ُجزيئات البوليميرية ُ
ال ُجزيء المسؤول عن توريث صفات الكائن الحي؟ في سنة ،1944
نقولَّ :
إن البكتيريا التي حصلت على صفة
باالعتماد على نتائج أوليّة للعالم جريفث ( ، )F. Griffithنجح العلماء
مرت
جديدة بسبب إدخال  DNAإلى داخلهاّ ،
إفري ،ماكلويد وماكرتي (O. Avery, C. MacLeod and M.
تحول وراثي (ترانسفورماتسيا)
بعملية
ّ
 )McCarthyباإلثبات ّ
أن الـ  DNAهو المادّة الوراثيّة .أثبت هؤالء
(.)Transformation
العلماء ذلك عندما نجحوا بتغيير صفات بكتيريا ُمعينة عند إدخال DNA
تابع لبكتيريا أخرى إليها .قام إفري و ُ
شركائه بإدخال  DNAتابع لبكتيريا
تحول البكتيريا التي دخل إليها الـ DNA
ُمسببة لاللتهاب الرئوي إلى بكتيريا "بريئة” ال تستطيع التسبب بهذا المرض ،أدى ذلك إلى ّ
ضا تُسبب االلتهاب الرئوي .صفة العنف التي “اكتسبتها” البكتيريا تنتقل بالوراثة إلى جميع أنسالها .لذلك يُمكن
إلى بكتيريا عنيفة أي ً
ْ
أن نقولّ :
إن الـ  DNAالغريب هو الذي منح البكتيريا "البريئة” التي حصلت عليه ،صفة جديدة تنتقل بالوراثة.
عرف إفري وشركائه الـ  DNAعلى أنّه مادّة وراثيّة ،ومن
للمرة األولىّ ،
ّ
هنا تبلورت الفرضية أنَ الـتركيب الكيميائي للـجينات هو  DNAومكانها
مر وقت طويل منذ ذلك الحين حتى اتضح كيف يعمل
في نواة الخلية .لكن ّ
الـ  DNAكمادة وراثيّة تحوي على جينات تشترك في تحديد الصفات .في
هذا السياقُ ،
طرح سؤاالن :ما هو المبنى ال ُجزيئي للـ DNA؟ وهل بإمكان
المبنى ْ
أن يشرح صفاته كمادّة وراثيّة؟

الوحدة األساسيّة التي تشترك في تحديد صفة
وراثيّة تُس ّمى "جين" ،ويُس ّمى ُمجمل الجينات
التي حصل عليها الفرد من أبويه باسم "جينوتيب"
( .)Genotypeللجينوتيب ُمساهمة حاسمة
في تحديد الصفات التي يت ّم التعبير عنها لدى
الفرد .صفات الفرد عبارة عن "الفينوتيب"
( .)Phenotypeالفينوتيب هو ناتج العالقات
ال ُمتبادلة بين الجينوتيب والبيئة المحيطة.

في سنة  ،1953نجح العالمان ،البريطاني فرنسيس كريك (Francis
 )Crickواألمريكي جيمس واطسون ( )James Watsonبعرض
نموذج ثُالثي األبعاد ل ُجزيء الـ  ،DNAوبواسطة هذا النموذج قاما باقتراح
فرضيّة تشرح كيف يُم ّكن مبنى الـ  DNAمن عمله ك ُجزيء ناقل للمعلومات
التي تنتقل بالوراثة .بعد  9سنوات حظي هاذان العالمان بجائزة نوبل على
ً
هذا االنجاز الرائع .حتى نفهم مبنى الـ  DNAوتأثير هذا المبنى على عمله ،يجب ْ
نتعرف ّأول على صفات الـ  DNAبما في
أن
ّ
مكوناته ال ُمختلفة.
مكوناته الكيميائية والعالقات ال ُمتبادلة بين ّ
ذلك ّ
ال ُمركَّبات األساسيّة والصفات األساسيّة للـ  DNAكمادّة وراثيّة هي:
س ّكر من النوع دي أوكسي ريبوز ،مجموعة فوسفات (تحوي في وسطها ذرة
 .1يوجد في الـ ُ DNA 3مركَّبات (رسمُ :)1.1
فوسفورَ )Phosphate ،و  4قواعد نيتروجينيّة وهي:
		
■ أدنين )](Adenine [A

■ سايتوسين )](Cytosine [C

		
■ غوانين )](Guanine [G

■ ثايمين )](Thymine [T
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المرات في الـ .DNA
تتكرر هذه المر َّكبات عددًا
كبيرا من ّ
ّ
ً
المرات في الـ
كبيرا من
تتكرر عددًا
سكّر ،مجموعة الفوسفات وأحد القواعد النيتروجينيّة في وحدة أساسيّة
 .2يتحد كل من ال ُ
ّ
ّ
ً
 DNAوتُس ّمى نوكليوتيد )( (Nucleotide, Nرسم  .)1.2في حين ّ
مكون من
أن النوكليوتيد الموجود في ُجزيء الـ ّ DNA
الحر الموجود في الخلية والذي
س ّكر واحد ،قاعدة نيتروجينيّة واحدة ومجموعة فوسفات واحدة (رسم  1.2أ’) ،النوكليوتيد
ُجزيء ُ
ّ
ليكون بوليمير الـ  DNAلديه  3مجموعات فوسفات ،تُزال منها مجموعتان خالل عملية ربط نوكليوتيدان ُمتجاوران عند
يرتبط ّ
بناء الـ ( DNAرسم  1.2ب’).
 .3النوكليوتيد ال ُح ّر الذي سيندمج في الـ ( DNAرسم  1.2ب’) يحوي واحد من بين  4قواعد ُمختلفة .فيما يلي النوكليوتيدات
األربعة:
ُ
■ دي أوكسي أدنوزين ثالثي الفوسفات.
)dATP:
(deoxyAdenosine-tri-phosphate
الكلمة" :دي أوكسي" تُشير إلى عدم وجود
مجموعة هيدروكسيل ( )OHفي الموضع ‘2
(في الرسم  1.2ب’ يجب تثبيت قاعدة األدنين في
التابع للس ّكر دي أوكسي ريبوز.
المربع الخاص بـ”القاعدة ت
ّ
وجينية”).
الني�
ُ
■ دي أوكسي غوانوزين ثُالثي الفوسفات)dGTP( .
■ دي أوكسي سيتيدين ثُالثي الفوسفات)dCTP( .
■ دي أوكسي ثيميدين ثُالثي الفوسفات)dTTP( .
عندما نرغب بالقول ّ
أن النوكليوتيدات األربعة موجودة في الخلية أو في أنبوب االختبار نستعمل اسم يُعبر عن جميعها .dNTP
 dNTPهو اختصار لـ deoxy-Nucleotide-tri-phosphate.

ل ُمركبات الـ  DNAو ُمشتقاتها توجد ُمصطلحات دقيقة تُظهر أهميتها .كما ذُكر هُناك  4قواعد نيتروجينيّة:
س ّكر من نوع
) .Adenine (A), Guanine (G), Cytosine (C), Thymine (Tعندما ترتبط القاعدة النيتروجينيّة ب ُ
دي أوكسي ريبوز يَ ْنتُج نوكليوزيد ( .)Nucleosideالنوكليوزيدات األربعة هي:
 deoxy-Adenosine, deoxy-Guanosine, deoxy-Cytidine, deoxy-Thymidineبالتالؤم .عندما يرتبط
النوكليوزيد بمجموعات فوسفات يَ ْنتُج نوكليوتـيد ( .)Nucleotideعدد مجموعات الفوسفات المرتبطة بالنوكليوزيد يتراوح
بين  ،)mono-phosphate( 1كما هو الحال في الـ َ ،DNAو  ،)tri-phosphate( 3كما في النوكليوتيد ال ُح ّر الذي
سيندمج في الـ  DNAالحقًا .لتسهيل األمر تت ّم اإلشارة إلى تسلسل النوكليوتيدات في الـ  DNAبحسب القاعدة النيتروجينيّة
الموجودة في النوكليوتيدA, G, C, T. :
 .4يحتوي السكّر دي أوكسي ريبوز على خمس ذرات كربون ُمرقمة ‘( 1’-5رسم  .)1.1الكربون الموجود في الموضع ‘1
يرتبط بالقاعدة النيتروجينية الموجودة في النوكليوتيد .ذرات الكربون ‘َ 3و ‘ 5ذات أهمية كبيرة في إنتاج أربطة داخل ُجزيئيّة بين
النوكليوتيدات.
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أ .المركَّب السكّري

ب .مجموعة الفوسفات

ج .القاعدة النيتروجينيّة :يوجد في الـ  DNA 4قواعد نيتروجينية

رسم  :1.1مبنى مركَّبات الـ  DNAالثالثة :السكّر ،مجموعة الفوسفات ،والقواعد النيتروجينية
أ .للس ّكر دي أوكسي ريبوز  5ذرات كربون يُشار لها ‘“ .1’-5دي أوكسي" تُشير إلى نقص مجموعة الهيدروكسيل ( )OHعلى الكربون ‘.2
ب .مجموعة الفوسفات (حامض الفوسفوريك) ،هي الجزء الذي يمنح الـ  DNAشحنته السالبة وصفة الحامضية التي يتمتع بها ،ولذلك ينتمي الـ DNA
إلى مجموعة "األحماض النوويّة" .إحدى وظائف مجموعة الفوسفات الموجودة في الـ  DNAهي الربط بين ُجزيئي س ّكر ُمتجاورين.
ج .يوجد في الـ  DNAأربع قواعد نيتروجينية .توجد في كل واحدة من القواعد َ Gو  Aحلقتان نيتروجينيتان ،وهُما تنتميان إلى المجموعة الفرعيّة
المعروفة باسم بورينات (ُ .)Purine
بالمقابل ،تحتوي كل من القواعد َ Tو Cعلى حلقة نيتروجينية واحدة ،وتنتميان إلى المجموعة الفرعيّة
ف
ت
ّ
بريميدينات ( .)Pyrimidineكل قاعدة ني�وجينية موجودة ي� الـ  DNAترتبط بواسطة ذرة نيتروجين واحدة مع ذرة كربون ‘ 1الموجودة في
السكر دي أوكسي ريبوز.
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أ .مبنى النوكليوتيد الموجود في
الـ DNA

ب .مبنى النوكليوتيد ال ُح ّر قبل اندماجه
في الـ DNA

ج .يرتبط كل نوكليوتيدان في الـ  DNAبرباط فوسفو دي إستير

رسم  :1.2مبنى النوكليوتيد والرباط الفوسفو دي إستير بين نوكليوتيدين في الـ .DNA
كون من قاعدة
كبيرا من
تتكرر عددًا
الوحدة األساسيّة التي
ّ
ّ
ً
المرات في الـ  DNAتُس ّمى نوكليوتيد .النوكليوتيد الواحد الموجود في الـ ُ DNAم ّ
نيتروجينيّة ُمرتبطة بس ّكر دي أوكسي ريبوز ،السكر مرتبط بمجموعة فوسفات واحدة (قسم أ في الرسم) .في الـ  DNAأربعة أنواع من النوكليوتيدات
التي تختلف فيما بينها ،فقط ،بنوع القاعدة النيتروجينية الموجودة فيها .النوكليوتيدات ال ُح ّرة التي ستندمج الحقًا في الـ  DNAتحتوي على  3مجموعات
فوسفات (قسم ب في الرسم).
لتكون الـ  ،DNAكل واحد منها يحوي أحد
االسم العام للنوكليوتيدات ال ُح ّرة هو  .dNTPهُناك أربعة أنواع من ُجزيئات الـ  dNTPال ُح ّرة التي تندمج ّ
الحرة األربعة هيَ dCTP، dTTP، dATP :و .dGTPيُمكن أن نُطلق عليها باختصار َ G، C، Tو
القواعد النيتروجينية األربعة .النوكليوتيدات
ّ
 .Aالنوكليوتيد ال ُح ّر يخسر مجموعتي فوسفات عند اندماجه بالـ .DNA
يُمكن أن نرى في القسم ج’ من الرسم ،ارتباط النوكلوتيدان بواسطة رباط فوسفو دي إستير .تُشكل مجموعة الفوسفات مركز أو نواة رباط الفوسفو دي
إستير .يمتد رباط الفوسفو دي إستير من كربون ‘ 3لجزيء السكر في نوكليوتيد معيّن حتى الكربون ‘ 5للسكر في النوكليوتيد ال ُمجاور .األربطة الفوسفو
تكون المبنى البوليميري للـ .DNA
دي إستيرية ال ُمتتالية الموجودة بين النوكليوتيدات تُمكن من ّ

 .5النوكليوتيدات الموجودة في الـ ُ DNAمرتبطة ببعضها البعض بواسطة رباط فوسفودي إستيري وهي ت ُ ْنتِج “جديلة “
( )Strandبوليميريّة.
الرباط الفوسفو دي إستير الذي يربط بين النوكليوتيدات (الرسم  1.2ج’) يَ ْنتُج بين مجموعة الفوسفات التابعة للنوكيوتيد الذي يندمج
(الرسم  1.2ج’) َوبين السكر الموجود في طرف الـ ( DNAالطرف ‘ ،3الرسم  .)1.3حدود الرباط الفوسفو دي إستيري (الرسم
 1.2ج’) هي كربون ‘ 3في السكر التابع للنوكليوتيد والكربون ‘ 5في السكر التابع للنوكليوتيد ال ُمجاور ،وفي مركز الرباط تتواجد
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مجموعة الفوسفات.
 .6يُبنى ُجزيء الـ  DNAمن جديلتين بوليميريتين بحيث أن قواعد الـ  DNAتترتب بإزواج .كما يظهر في الرسم ُ ،1.3جزيء
الـ  DNAهو ُجزيء ثُنائي الجديلة .تتواجد كل قاعدة في جديلة الـ ُ DNAمقابل قاعدة موجودة في الجديلة األخرى لل ُجزيء ،أي
أن القواعد تترتب على شكل أزواج .كما نُالحظ في الرسم ّ ،1.3
ّ
فإن القواعد ترتبط ببعضها بواسطة أربطة هيدروجينية حسب
ضا .لهذا تتحقق القاعدة َّ
أن
قانونية ُمحدّدة A :يرتبط دائ ًما مع  Tالموجود ُمقابله بالضبطَ ،و  Gيرتبط دائ ًما مع  Cالموجود ُمقابله أي ً
ُ Tمك ّمل ِلـَ Aو ُ Cمك ّمل ِلـ .G
 .7تسلسل القواعد في الجديلة الواحدة يُحدّد تسلسل القواعد في الجديلة
األخرى.
ترتبط قاعدة ُمعيّنة في الجديلة الواحدة بالقاعدة الموجودة ُمقابلها في الجديلة
الثانية ،لذا نقولّ :
إن هذه القواعد تًك ّمل بعضها البعض ،لذلك كل تسلسل
القواعد في جديلة واحدة ُمك ّمل لتسلسل القواعد في الجديلة األخرى.

بشكل عام مبنى الـ  DNAوثباته ال يتأثر من
تسلسل القواعد الموجودة فيه تقريبًا .مع ذلك،
تُعتبر المناطق الموجودة في الـ  DNAوالتي
تتواجد فيها كمية أكبر من أزواج القواعد C-G
أكثر ثباتًا ُمقارنة بالمناطق التي تكون فيها كمية
أكبر من أزواج القواعد  .A-Tالسبب لذلك يعود
لوجود ثالثة أربطة هيدروجينية بين َ Cو G
ورباطان هيدروجينيان بين زوج القواعد .A-T

رسم ُ :1.3جزيء الـ  DNAهو ُجزيء ثُنائي الجديلة تربط بين جدائله أربطة هيدروجينيّة.
ُجزيء الـ  DNAمبني من جديلتين بوليميريتين .يعرض الرسم جديلتي  DNAعلى شكل ُمسطح مفتوح ،بهدف التوضيح فقط .كل جديلة هي بوليمير
يتكرر في البوليمير .كل قاعدة في إحدى الجدائل ُمرتبطة بأربطة هيدروجينية مع
من النوكليوتيدات .النوكليوتيد هو الوحدة األساسيّة ،المونومير ،الذي ّ
القاعدة ال ُمكملّة الموجودة ُمقابلها في الجديلة الثانية ،االرتباط بحسب القانونية التالية A :ترتبط بـِ َ Tو  Gترتبط بـِ  .Cفي الواقع ،أزواج القواعد A-T
الحرة للكربون في ُجزيء
َو  C-Gتُمكن من ارتباط الجديلة الواحدة بالجديلة األخرى بواسطة أربطة هيدروجينية .يتحدّد اتجاه كل جديلة بحسب الذرات
ّ
السكر الموجود في أطراف الجديلة ("الطرف ال ُح ّر") .ذرات الكربون المقصودة هي ذرات كربون ‘ 3وكربون ‘ 5ل ُجزيء الس ّكر .اتجاه جديلة واحدة
ُمعاكس التجاه الجديلة ال ُمقابلة :اتجاه إحدى الجدائل دائ ًما  3՚ ← 5՚واتجاه الجديلة ال ُمقابلة دائ ًما .5՚ → 3՚

 .8المبنى الفراغي للـ  DNAهو مبنى لولب ثُنائي .بحث مبنى الـ  DNAالفراغي الثُالثي األبعاد من قبل العالمان واطسون وكريك
َمكنهم من المعرفة ّ
لتكون جديلة ثُنائية ملتوية ،كما هو معروض في الرسم ،1.4
أن جديلتي الـ  DNAترتبط الواحدة باألخرى ّ
مبنى الـ  DNAهو مبنى لولبي ("هيلكس") ُمزدوج ،ولذلك يُطلق على الـ  DNAاسم "اللولب ال ُمزدوج"“( ،הסליל הלוליאני
הכפול” .)The double helix -
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ُ .9مضاعفة الـ  DNAفي الخاليا ضروري لنقل
المعلومات الوراثيّة إلى الخاليا االبنة .يخزن ُجزيء
الـ  DNAالمعلومات الضرورية من أجل تضاعفه ،أي
إلنتاج نسخة إضافيّة منهُ .مضاعفة الـ  DNAفي الخاليا
تحتاج إلى بناء جديلتي  DNAجديدتين .في عملية
ُمضاعفة الـ  ،DNAتُستخدم كل واحدة من الجدائل
القديمة إلنتاج جديلة جديدة .يحتاج بناء الـ ً ،DNA
أول
وقبل كل شيء إلى إنزيمات تقوم بفصل جدائل الـ DNA
(كالهيليكاز) وإلى اإلنزيم  DNAبوليميراز.

•مبنى اللولب ال ُمزدوج قوي بما يكفي ليضمن بقاء ال ُجزيء
ثُنائي الجديلة دون التعرض لضرر لفترة طويلة .مع هذا،
في الزمن ال ُمناسب يُمكن ْ
أن تنفصل جدائل الـ  DNAعن
بعضها البعض بهدف ُمضاعفة الـ  DNAأو بهدف التعبير
عن الجينات ،كما سنشرح في الحقًا في هذا الفصل.
• ُمضاعفة الـ  ،DNAهي مرحلة ضرورية قبل انقسام الخاليا
وهي تُم ّكن الخلية من توريث كامل المعلومات الوراثية
لخليتي االبنة الناتجتين.

ي عن بناء جدائل الـ  DNAالجديدة .تت ّم ُمضاعفة الـ ( DNAبناء جديلتين
 .10اإلنزيم  DNAبوليميراز هو المسؤول األساس ّ
ّ
َّ
جديدتين) بعد فصل الجدائل .كشف ارثر كورنبرغ ( )A. Korenbergالحائز على جائزة نوبل ،أن اإلنزيم  DNAبوليميراز يُمكن
من إضافة نوكليوتيد جديد ُمك ّمل ُمقابل كل نوكليوتيد موجود في الجديلة القديمة ،والربط بين النوكليوتيدات الجديدة بأربطة فوسفو
دي إستيريّة .النوكليوتيدات الجديدة التي ترتبط ببعضها ت ُ ْنتِج جديلة  DNAجديدة .لكن من أجل بداية عمل الـ  DNAبوليميراز
نحتاج إلى أوليجو -نوكليوتيد .األوليجو -نوكليوتيد هو بوليمير  DNAأو  RNAأحادي الجديلة ،قصير يتراوح طوله بين عدّة
نوكليوتيدات إلى عدّة عشرات من النوكليوتيدات .أوليجو -نوكليوتيد من الـ  RNAالذي يُستعمل لبناء الـ  DNAهو ذا تسلسل قواعد
ُمك ّملة لتسلسل قصير موجود على جديلة الـ  DNAالقديمة ،أوليجو -نوكليوتيد كهذا يرتبط بالجديلة القديمة .يستخدم الـ DNA
بوليميراز الطرف ‘ 3لألوليجو – نوكليوتيد حتى يبدأ بربط النوكليوتيدات ال ُمك ّملة بأربطة فوسفو دي إستيرية وإنتاج جديلة جديدة.
لذلك أوليجو – نوكليوتيد كهذا ،الذي يُستعمل لبداية إنتاج الـ  DNAيُس ّمى برايمر أو بادئ (.)Primer
بعد بناء جديلتي الـ  DNAالجديدتين بحسب تسلسل جديلتي ُجزيء الـ  DNAالموجود (القديم) ،سيكون صحي ًحا ْ
أن نقولَّ :
إن
ُجزيء الـ  DNAتضاعف .عملية ال ُمضاعفة تُم ّكن من الحصول على ُجزيئي  DNAثُنائيي الجديلة ُمتطابقين من ُجزيء واحد من الـ
 DNAثُنائي الجديلة .كل ُجزيء كهذا مبني من جديلة أصلية (قديمة) وجديلة جديدة .خالل انقسام الخاليا (ميتوزا) ،ينتقل كل واحد
من هذين الجزيئين إلى خلية واحدة من الخاليا الناتجةُ .مضاعفة الـ  DNAتُم ّكن من نقل المعلومات الوراثية من خلية إلى أخرى
بشكل دقيق ،كذلك َّ
فإن ُمضاعفة الـ  DNAتُم ّكن خاليا التكاثر من نقل نسخة واحدة من المعلومات الوراثية من جيل إلى آخر ،بما
فيه الجينات الموجودة فيها بعد حدوث االنقسام االختزالي (ميوزا).
ُمضاعفة الـ  DNAيُمكن ْ
سر لماذا يختلف األفراد بصفاتهم عن بعضهم البعض .يختلف
أن تُف ِ ّ
سر طريقة توريث الصفات ،ولكنها ال تُف ِ ّ
َّ
َّ
األفراد بصفاتهمّ ،أو ًل ،ألن لديهم صيغ ُمختلفة من الجينات .بما أن الجينات هي مقاطع ُمحدّدة في الـ  ،DNAفالسؤال الذي يطرح
تزود الجينات الموجودة في الـ " DNAمعلومات" لتحديد الصفات؟ باإلضافة إلى ذلك ،من المهم ْ
أن نفهم كيف تنتظم
نفسه ،كيف ّ ِ
"المعلومات" ،كيف "ت َقرأ" َو”تُترجم” الخلية المعلومات الموجودة في الجينات.
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أ .المبنى الفراغي للـ  DNAهو لولب ُمزدوج

ب .رسوم تخطيطيّة لعرض الـ  DNAكما يظهر في هذا الكتاب

ج .أشكال لعرض الـ DNAأحادي الجديلة مثل األوليجو -نوكليوتيد

رسم  :1.4طريقة عرض الـ  - DNAشكل اللولب ال ُمزدوج والرسوم التخطيطية كما تظهر في الكتاب
أ .نموذج ثُالثي األبعاد يعرض مبنى الـ  DNAكما ت ّم عرضه وتحديد مبناه من قبل العالمان واطسون وكريك .جدائل الـ DNAترتبط الواحدة
باألخرى وتلتف بفضل األربطة الهيدروجينية الموجودة بين أزواج القواعد.
صا لهذا الكتاب لتعرض بشكل تخطيطي و ُمختصر DNA ،ثُنائي الجديلة َو  DNAأُحادي الجديلة .مقياس
ص ّممت خصي ً
ب+ج .رسوم تخطيطية ُ
الرسم يختلف من رسم معيّن في الكتاب إلى رسم آخر ،يُمكن ْ
أن يتغيّر مقياس الرسم التابع للرسم نفسه حسب الحاجة لذلك .النقاط تُشير إلى كثافة
ّ
الخط ال ُمتواصل .أوليجو -نوكليوتيد هو بوليمير  DNAأحادي الجديلة ،له وظائف في ُمضاعفة الـ
عالية للنوكليوتيدات لوحدة الطول ُمقارنة مع
 DNAفي أنبوب االختبار وله أيضًا وظائف في عمليات كشف وتحديد األحماض النووية (فصل .)7-6
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المسار من الـ ANDإلى البروتين والشيفرة الوراثية
حتى اآلن ،ت ّم التركيز على الحقيقة أنَّه يُمكن أن يكون لدى األفراد ال ُمختلفين اللذين ينتمون لنفس النوع من الكائنات الحية صفات
ضا ْ
أن نجد إختالفًا حتى في صفات أنواع ُمختلفة من خاليا نفس الفرد .هكذا ومن خالل الرسم  1.11يُمكن أن
ُمختلفة .لكن يُمكن أي ً
أن لخاليا الدم ،خاليا االعصاب وخاليا اإلندوتيل شكل ُمختلف .الشكل ال ُمختلف لهذه الخاليا يعكس الحقيقة َّ
نُالحظ َّ
أن األنواع
المختلفة لخاليا فرد ُمعيّن تملك صفات ُمختلفة .الصفات ال ُمختلفة تمنح الخاليا القدرة على أداء وظائف ُمختلفة .لنفهم هذه الظاهرة
يجب أن نعرف أن كل نوع من الخاليا يحتوي على بروتينات خاصة تُميّزه .البروتينات هي “المسؤول ال ُمباشر” الذي يشترك في
تحديد الصفات .ما هي البروتينات؟
البروتينات هي ُجزيئات بوليميرية تتر ّكب من أحماض أمينيّة (رسم .)1.5
تتر ّكب البروتينات من تركيبات ُمختلفة من األحماض األمينية ويشترك في
تكوينها  20نوع من األحماض األمينية التي ترتبط ببعضها إلنتاج البروتين
بواسطة أربطة ببتيدية ،لك ّل بروتين تسلسل ُمميّز من األحماض األمينيّة
(رسم  1.6أً’) ،وهناك أهميّة قُصوى للتسلسل بتحديد الشكل والمبنى
الفراغي الذي يُميّز البروتين (رسم  1.6ب’) .المبنى ال ُمختلف للبروتينات
ال ُمختلفة يُم ّكنها من تنفيذ تفاعالت كيميائيّة ُمختلفة تشترك في تحديد صفات
الخلية ووظائفها.

من ال ُمعتاد القولَّ ،
إن الـ  DNAيحتوي على
جينات هي بمثابة "ملفات برمجة” تؤثر على
صفات ووظائف الخلية .بال ُمقابل ،البروتينات
تُلقب بـ"خيول عمل" الخلية التي تُنفذ "أوامر
الـ  ،“DNAوهنا تكمن أهمية البروتينات في
تحديد الصفات.

ضا عبارة عن المادة الوراثيّة.
مرة في تجربة إفري وشركائه) ،وهو أي ً
كما ذكرنا ،يُحدّد الـ  DNAالصفات (كما اتضح ألول ّ
ُ
البروتينات تشترك في تحديد الصفات ،ولكنها ليست المادّة الوراثية .لذلك في سنوات الـ  50من القرن العشرين ،طرحت الفرضية
بأن الـ  DNAيحتوي على الشيفرة إلنتاج البروتينات .ت ّم نَفي الفرضية التي تقول ّ
َّ
إن إنتاج الـبروتين يت ّم باستخدام الـ  DNAبشكل
ُمباشرَّ ،
ألن الـ  DNAموجود في النواة بينما يت ّم إنتاج البروتينات في السيتوبالزم .بال ُمقابل ،حقيقة كون الخاليا التي تُنتج الكثير من
ضا على الكثير من الـ  ،RNAأثارت احتمال اشتراك الـ  RNAفي إنتاج البروتينات .للتعرف على مبنى الـ RNA
البروتينات تحتوي أي ً
أن الـ  RNAيُمكن ْ
وتعدد أشكاله اُنظر إلى الرسم  .1.7الفرضية ال ُمحدّدة التي ُطرحت في تلك الفترة ،كانت َّ
أن يكون بمثابة "رسول"
ينقل المعلومات من الـ  DNAالموجود في النواة إلى الستوبالزم ،بهدف
ً
ّ
تعزيزا عندما ت ّم اكتشاف اإلنزيم
الفرضية
انتاج البروتينات فيه .القت هذه
على خالف الـ ُ ،DNAجزيئات الـ RNA
RNAبوليميراز سنة  .1959يستطيع هذا اإلنزيم أن يقوم بإنتاج RNA
موحد.
ال ُمختلفة هي بطبيعتها ذات مبنى غير ّ
س ّميت عمليّة إنتاج  RNAمن
بحسب تسلسل القواعد الموجود في الـ ُ .DNA
هناك حاالت يُم ِ ّكن فيها تسلسل النوكليوتيدات
الـ DNAبواسطة الـ  RNAبوليميراز باسم “نسخ” (.)Transcription
تكون أزواج من
في ُجزيء ُ RNAمعيّن ،من ّ
خالل النسخ يقوم اإلنزيم  RNAبوليميراز بوضع نوكليوتيد ُمك ّمل (من الـ
القواعد داخل ال ُجزيء .في حاالت كهذه تنتج
ُ )RNAمقابل كل نوكليوتيد في الـ  ،DNAويقوم بربط سلسلة النوكليوتيدات
مناطق ثُنائية الجديلة في الـ  RNAوالـ RNA
الجديدة ببعضها بواسطة أربطة فوسفو دي إستيريّة ،لنحصل على ُجزيء
الناتج يكون ذا مبنى ُمحدّد وثابت نسبيًا.
 .RNAاإلنزيم يستخدم جديلة واحدة فقط من جدائل الـ" DNAكقالب" من
أجل بناء  RNAأحادي الجديلة.
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أ .المبنى العام لجميع األحماض األمينيّة

ب .رموز بعض األحماض األمينية وتصنيفها

ج .أمثلة لمجموعات ُمميّزة لألحماض األمينية (")"R

د .الرباط الببتيدي بين حامضين أمينيين

رسم  :1.5األحماض األمينيّة هي “وحدات بناء” (مونوميرات) البروتينات.
تتر ّكب البروتينات من  20وحدة مونيميريّة ُمختلفة ،تُعرف باسم أحماض أمينيّة ،يت ّم بناء البروتين عن طريق دمج هذه الوحدات للحصول على تركيبات
ُمتعدّدة منها .لدى كل حامض أميني يوجد مجموعة كربوكسيلية ( )COOHومجموعة أمينيّة ( .)NH2هذه المجموعات تشترك في إنتاج الرباط
الببتيدي بين كل حامضين أمينيين في البروتين .لدى كل حامض أميني مجموعة كيميائية تُميّزه (" ،)"Rوهذه المجموعة تمنح الحامض األميني صفاته
الخاصة .تنقسم األحماض األمينيّة إلى مجموعات فرعيّة بحسب طابع المجموعة ال ُمميّزة (مجموعات حامضيّة ،قاعديّة ،غير مشحونة ،هيدروفوبيّة
وغيرها) .الرباط الببتيدي بين حامضيين أمينيين هو رباط كوفلنتي يتفكك في الخلية ،فقط ،بوجود إنزيمات ُمعيّنة.
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يتكون كل بروتين من تسلسل خاص من األحماض األمينيّة
أّ .

ب .لكل بروتين مبنى فراغي يُميّزه ويحدّد الوظيفة الخاصة به

رسم  :1.6تسلسل األحماض األمينيّة الخاص بالبروتين يحدّد مبناه الفراغي ال ُمميّز
مكونة من تركيبات ُمختلفة من  20حامض أميني ،لذا يظهر اختالف كبير بين البروتينات ال ُمختلفة .هنالك بروتينات طولها عدة عشرات
البروتينات ّ
من األحماض األمينيّة ،بينما يُمكن ْ
أن يصل طول بروتينات أخرى أكثر من  1000حامض أميني .تسلسل األحماض األمينيّة في البروتينات ال ُمختلفة
(قسم أ في الرسم) هو عامل مهم في تحديد المبنى الفراغي للبروتين (قسم ب في الرسم) .المبنى ال ُمميّز لكل بروتين يُم ّكنه من أداء الوظيفة الخاصة
به داخل الخلية أو خارجها.
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أ .القاعدة النيتروجينية يوراسيل ()U
موجودة في الـً RNA
بدل من الثايمين ()T

ب .مبنى نوكليوتيد في ُجزيء RNA

ج .يَ ْنتُج الـ RNAفي عمليّة النسخ كجديلة أحاديّة؛ ل ُجزيئات الـ RNAال ُمختلفة مبنى ووظائف ُمختلفة

رسم  :1.7مبنى ،شكل ووظيفة ُجزيئات الـ RNAال ُمختلفة
يتر ّكب الـ RNAمن نوكليوتيدات أيضًا ،لكن الس ّكر الموجود فيه هو ريبوز وليس دي أوكسي ريبوز كما هو الحال في الـ . DNAفي الكربون ‘2
ً
وبدل
الموجود في الريبوز توجد مجموعة هيدروكسيل ال تتواجد في الس ّكر دي أوكسي ريبوز .إضافة إلى ذلك ،الـ RNAال يحتوي على القاعدة ثايمين
منها يحتوي على القاعدة يوراسيل .يَ ْنتُج الـ RNAفي النواة عن طريق عمليّة النسخ المسؤول عنها اإلنزيم  RNAبوليميراز .يَ ْنتُج الـ  RNAكجديلة
أحادية ذات مبنى غير ثابت .في بعض األحيان ،كما هو الحال في الـ  ،tRNAتتواجد في جديلة الـ RNAتسلسالت قصيرة تُك ّمل بعضها البعض وت ُ ْنتِج
ي جديلة الـ  RNAوإنتاج مبنى ثانوي ثابت .الـ RNAالريبوزومي هو مثال يُشير
أزواج من القواعد المك ّملة داخل الجديلة ذاتها ،وهي تُم ّكن من ط ّ
إلى َّ
أن الـ RNAيستطيع االرتباط بالبروتينات .ارتباط كهذا ضروري إلنتاج الريبوزوم.

17

أُثبتت الحقيقة َّ
أن الـ  RNAهو المسؤول ال ُمباشرعن إنتاج البروتينات بواسطة التجارب التي أُجريت في سنوات الـ  60من القرن
العشرين .كان تحت تصرف الباحثين جهاز يقوم بإنتاج البروتينات داخل أنبوب اختبار .شمل هذا الجهاز سائل سيتوبالزم بدون أنوية
خاليا.عندما ت ّمت إضافة  DNAلألنبوب الذي يحتوي على سيتوبالزم ،لم يت ّم إنتاج بروتين جديد ،بينما عندما أضاف الباحثون،
إلى الستوبالزم ،تسلسل الـ  RNA UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUنَت َج في األنبوب بروتين بسيط مبني من عدّة
وحدات ُمتكررة من الحامض األميني  .Phenylanineمن هنا نستنتج َّ
أن الـ  RNAوليس الـ  DNAهو العامل الوسيط في إنتاج
البروتينات في السيتوبالزم.
ما هي الشيفرة الوراثيّة الكامنة في الـ DNAالموجود في النواة والمسؤولة عن إنتاج البروتين ،هل يت ّم تحويل الشيفرة في المرحلة
األولى إلى RNA؟ اتضح جوهر الشيفرة الوراثية عن طريق نفي الفرضيات المطروحة .هكذاعندما ُ
طرح السؤال :هل تستطيع
أن تُشفّر إلى حامض أميني واحد؟ كانت اإلجابة "ال" .قاعدة واحدة ال تستطيع ْ
قاعدة ُمعيّنة في الـ ْ DNA
أن تُش ِفّر إلى حامض أميني
واحد ،ألنّه في الحالة القائمة على هذا اإلفتراض ،الـ DNAالذي يحتوي فقط على  4أنواع من القواعد سيُش ِفّر إلى بروتينات تحتوي
مكونة من تركيبات ُمختلفة مكونة من قاعدتين (نفرض ً
مثل AG، TT :وغيرها)،
على  4أحماض أمينيّة فقط .وإذا كانت الشيفرة ّ
ضا ،حيث أنَّ
سيكون الـ DNA
مكونة من قاعدتين لم تكن كافية أي ً
ً
قادرا على التشفير إلى  16حامض أميني فقط .لهذا شيفرة ّ
ّ
َّ
مكونة من ثُالثيّات من القواعد ،كما خ ّمن الباحثون
الوراثية
الشيفرة
أن
ضح
ت
ا
الواقع
وفي
أميني،
حامض
20
من
مكونة
ّ
البروتينات ّ
فرنسيس كريك وسيدني بارنر ،وتكفي ثالثية قواعد واحدة لتُش ِفّر إلى حامض أميني واحد.
الشيفرة الوراثية:
مكونة من ثُالثيّات من القواعد .بحسب قوانين االحتمال البسيطة ،ت ُ ْنتِج القواعد األربعة للـ 64 DNAثُالثيّة
 .1الشيفرة الوراثية ّ
ُمختلفة من القواعد ( .)4x4 x4تُس ّمى كل ثُالثيّة من النوكليوتيدات ،التي يَ ْنتُج بحسبها البروتين باسم كودون ( .)Codonمث ً ًل،
الكودونات َ CGCو  ACAتؤدي إلى دمج األحماض األمينيّة َ Arginineو  Threonineفي البروتين ،على التوالي.
أن يُش ِفّر إلى حامض أميني واحد فقطً .
.2كودون ُمعيّن يُمكن ْ
مثل الكودون  UUUيُش ِفّر إلى الحامض األميني Phenylanine
فقط .قائمة الشيفرة الوراثيّة الكاملة ُمرفقة في الجهة الداخلية للغالف الخلفي للكتاب.
 .3لكل واحد من الـ  64كودون توجد وظيفة في الشيفرة الوراثيّة .بما أنَّه يوجد لدينا  20حامض أميني فقطَّ ،
فإن أحماض أمينيّة
ُمعيّنة تُشفَّر بواسطة أكثر من كودون واحد .هذه القاعدة ال تنطبق على الحامض األميني  Methionineالذي يُشفَّر بواسطة كودون
واحد فقط .تُقرأ الشيفرة الوراثية من موضع ُمعيّن على شكل ثُالثيات من القواعد وبشكل ُمتواصل حتى نقطة النهاية.
 .4نهاية إنتاج بروتين تت ّم بواسطة أحد الكودونات الثالثة التي تُعرف بـ"كودونات وقف الترجمة".))Termination codons
يُشار إلى كودونات الوقف بواسطة “*” ،اُنظروا إلى قائمة الشيفرة الوراثية في القسم الداخلي للغالف الخلفي للكتاب.
 .5مصدر المعلومات إلنتاج بروتين ُمعيّن موجود في الـ  DNAوهو عمليًا تسلسل كودونات ُمعيّنة .تسلسل الكودونات الموجود في
الـ DNAينتقل إلى الـ  RNAفي عملية النسخ .الـ  RNAالذي لديه تسلسل كودونات ُمعيّن والذي ينتقل من النواة إلى السيتوبالزم
إلنتاج البروتين بحسب هذا التسلسل يُس ّمى “ RNAرسول" ( messenger RNAوباختصار .)mRNA
سؤال 1.1
أمامكم وصف لعشرة مقاطع  DNAأحادي الجديلة (أوليجو -نوكليوتيدات) ،موجودة في محلول داخل أنبوب اختبار واحد ،في درجة
حرارة عالية .عندما تُمنح اإلمكانية ،أي عندما نقوم بتبريد المحلول ترتبط كل جديلة أحادية من بين الجدائل المعروضة بجديلة أحادية
أخرى ذات تسلسل ُمك ّمل لها .بعد اإلرتباط نحصل على ُ 5جزيئات  DNAثُنائي الجديلة.

حدّدوا أزواج األوليجو -نوكليوتيدات التي لها القدرة على األرتباط ببعضها بشكل كامل.

18

سؤال 1.2
أمامكم  3تسلسالت  ،)DNA (D1-D3ثالثة تسلسالت  )RNA (R1-R3وثالثة تسلسالت من البروتينات ( .)P1-P3كل تسلسل
 DNAيُش ِفّر لتسلسل ُ RNAمعيّن وكل تسلسل  RNAيُش ِفّرإلى بروتين ُمعيّن.

رتّبوا التسلسالت في ثالثيات بحيث تتواجد في كل ثُالثية :تسلسل واحد من الـ ، DNAتسلسل واحد من الـ RNAوتسلسل واحد من
البروتين .يجب أن تحتوي الثُالثيّة على تسلسل ُ DNAمعيّن،تسلسل الـ RNAالذي يُشفَّر منه وتسلسل البروتين الذي يُش ِفّر له هذا
الـ RNA.استعينوا بقائمة الشيفرة الوراثيّة الموجودة في الغالف الداخلي الخلفي للكتاب.
سؤال 1.3
أمامك أربعة تسلسالت قصيرة من الـ ، DNAمصدر هذه التسلسالت من نفس الفرد.

علّل.
 .1إثنان فقط من بين التسلسالت األربعة هما أليالن .حسب رأيك ،أي من بين التسلسالت هما األليالن؟ ِ
 .2أ ِشر بـ’ 3أو ‘ 5إلى أطراف الجدائل ال ُمختلفة ،لكل واحد من مقاطع الـ DNAالموجودة في الرسم التابع لسؤال.
مبادئ و ُمميّزات عملية بناء البروتين التي تُسمى "الترجمة" ()Translation
صه فرنسيس كريك ،يُم ِ ّكن الـ DNAمن إنتاج  RNAفي
 .1بحسب “المبدأ المركزي” (“ )”The central dogmaالذي نَ ّ
يمر الـ  RNAرسول بعملية ترجمة إلنتاج البروتين في السيتوبالزم ( القسم العلوي من الجهة اليُمنى
عمليّة النسخ داخل النواةّ ،
للرسم .)1.8
تمر المعلومات الموجودة على شكل تسلسل من الكودونات في الـ  RNAرسول
 .2الـ  RNAرسول يصل إلى الريبوزوم .حتى ّ
ي) يُدعى ريبوزوم
سيْم ( ُ
بعملية ترجمة إلى تسلسل أحماض أمينيّة في البروتين ،على الـ  RNAرسول أن يتواجد في ُج َ
عض ّ
مكون من وحدتين فرعيتين.
مكون من ُجزيئات  RNAريبوزومي وبروتينات ،وهو ّ
(( )Ribosomرسم  .)1.8الريبوزوم ّ
مكونات ،على
 .3ترجمة الـ  RNAرسول إلى بروتين تحتاج إلى عدّة
ّ
المكونات الـ RNAالرسول ،الريبوزوم و ُجزيئات RNA
رأس هذه
ّ
صغيرة تُس ّمى " RNAناقل" ( )transfer RNAأو باختصار .tRNA

“الترجمة” هو اسم العمليّة التي يقوم فيها كل
من الـ  RNAرسول ،الريبوزوم والـ RNA
الناقل بإنتاج البروتين ،حيث تت ّم ترجمة تسلسل
الكودونات إلى تسلسل أحماض أمينيّة .عمليًا
في عملية الترجمة يحدث فك الشيفرة الموجودة
المكونات ال ُمختلفة
في الـ  RNAبواسطة
ّ
الضرورية إلنتاج البروتين.

 .4الـ  tRNAينقل األحماض األمينيّة من السيتوبالزم إلى مكان إنتاج
البروتين ،إلى الريبوزوم ،الـ tRNAضروري لفك الشيفرة الوراثية
الموجودة على الـ RNAرسول tRNA .هو  RNAقصير يرتبط بأحد
أطرافه حامض أميني ُمعيّن ،وفي مكان بارز منه تتواجد ثالثيّة قواعد
تُعرف بـ" انتي كودون" (رسم  .)1.8االنتي كودون ذا قُدرة على اإلرتباط
بالكودون الموجود على الـ  RNAرسول حيث أن القواعد الموجودة في
االنتي كودون ُمكملّة لتسلسل قواعد الكودون .يرتبط  RNAناقل ذا انتي كودون ُمعيّن حامض أميني ُمعيّن.

 .5خالل عملية الترجمة يَ ْنتُج رباط ببتيدي بين حامضين أمينيين مرتبطين ب ُجزيئي  tRNAموجودان الواحد بجانب اآلخر في
الريبوزوم .خالل إنتاج الرباط الببتيدي ُجزيء الـ tRNAال ُمرتبط بالبروتين الناتج (رسم  )1.8ينفصل عن الحامض األميني الذي
19

يتحرك إلى الخلف ويصل إلى
يرتبط به ويعود إلى السيتوبالزم .الـ tRNAالذي بقي في الريبوزوم ،والذي يرتبط بالبروتين
ّ
مرات عديدة حتى
ضا بالبروتين الناتج.
الريبوزومَ ،و  tRNAجديد يحمل معه حامض أميني آخر يرتبط هو أي ً
تتكرر هذه العمليّة ّ
ّ
انتهاء الترجمة.
 .6عمليّة الترجمة تنتهي عندما يصل الريبوزوم إلى كودون وقف ،وهذا الكودون يأمر بوقف الترجمة .كودونات الوقف الثالثة
الموجودة في الشيفرة الوراثية هيَ UGA، UAA :و .UAG
من الصفة إلى الجين وصيغ الجين
افتتحنا الفصل بأحجية آلية توريث الصفات .كما ذكرنا ،للـ  DNAوظيفة مركزيّة في تحديد الصفات ،و ُمضاعفة الـ  DNAضرورية
ضا ،ت َ ْنتُج البروتينات بعمليّة الترجمة والـ  DNAهو من يحدّد إنتاج البروتينات .البروتينات تُنفّذ “أوامر الـ
لتوريثها .كما ذكرنا أي ً
سر الصفات على ُمستوى الكائن الحي،
 ،“DNAولها دور فعّال في تحديد الصفات .بقي لدينا سؤال مركزي وهو :كيف نُميّز ونُف ِ ّ
ضا؟ سنُحاول اإلجابة عن هذا السؤال ب ُمساعدة ،مثال ،مرض فقر الدم المنجلي.
الخلية ،وعلى ال ُمستوى ال ُجزيئي أي ً

رسم  :1.8المبدأ المركزي وترجمة الـ RNAرسول إلنتاج البروتين.
باإلضافة إلى المبدأ المركزي يُمكن ْ
أن نُالحظ توضي ًحا للطريقة التي نحصل فيها على بروتين ،الـ  RNAرسول ( )mRNAالناتج في النواة ينتقل إلى
السيتوبالزم .الـ RNAرسول يحتوي على كودونات تُشفِّر إلى أحماض أمينيّة .عندما يتواجد الـ  RNAفي الريبوزوم تت ّم ترجمة المعلومات الموجودة
فيه إلى بروتين ب ُمساعدة ُجزيئات  RNA( tRNAناقل) تحمل أحماض أمينيّة ُمعيّنة بحسب األنتي كودون الخاص بها والذي يرتبط بالكودون الموجود
على .mRNA
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الصفة التي تنتقل بالوراثة ال تكون صفة ايجابيّة دائ ًما ،وهذا ما يحدُث لدى مرضى فقر الدم المنجلي .يواجه المرضى في هذا المرض
صعوبة عند قيامهم بجهد جسماني بسبب نقص األوكسجين في انسجتهم ،وهم يُعانون من أوجاع بسبب انسداد في شعيراتهم الدموية
شوه ويُشبه المنجل (رسم  .)1.9بسبب تشوه مبنى خاليا
(صفة على مستوى الكائن الحي) .شكل خاليا الدم الحمراء لدى المرضى ُم ّ
الدم فهي ال تسطيع ْ
أن تحمل األوكسجين بالنجاعة المطلوبة (صفة على
مستوى الخلية) .خاليا الدم المنجليّة مسؤولة عن انسداد الشعيرات ،ولذلك
المنجل ( )Sickleهو أداة زراعية حادة
قسم من المرضى يتعرضون للموت ال ُمب ِ ّكر.
تُستعمل لحصاد المحصول ،شكل المنجل كالقمر
في حالة الهالل.

انتشارا في خاليا الدم الحمراء .يوجد
الهيموجلوبين هو البروتين األكثر
ً
في الهيموجلوبين ُجزيء هيم ( )Hemeيرتبط باألوكسجين كي يت ّم نقله
إلى خاليا أنسجة الجسم .الهيموجلوبين هو بروتين مبنى من أربع سالسل بروتينيّة :سلسلتي جلوبين  αوسلسلتي جلوبين ُ .βوجد
َّ
أن الشحنة الكهربائيّة ومبنى جلوبين  )β-globin( βالذي استخلص من خاليا الدم الحمراء لمرضى فقر الدم المنجلي ،غير سليمة
بال ُمقارنة مع البروتين التابع لألشخاص األصحاء .هذا يعني َّ
أن بروتين الجلوبين لدى المرضى معطوب ويُعتبر بروتين طافر (صفة
على مستوى ال ُجزيء).
كيف نشرح صفة ال ُجزيء الطافر لجلوبين βلدى المرضى؟ بداية الشرح تنبع من الحقيقة َّ
أن المعلومات الضرورية إلنتاج جلوبين
 βموجودة في مقطع ُ DNAمحدّد موجود في نواة الخلية .مقطع الـ  DNAالضروري إلنتاج بروتين جلوبين  βيُس ّمى "جين
للتعرف على تعريف ال ُمصطلح جين اُنظر إلى الصندوق .1.1
."β-globin
ّ
صندوق  :1.1الجين (.)Gene
نقول ّ
إن الجين يشترك في تحديد صفة ،عندما نقول ذلك ال نقصد أن صفة ُمعيّنة تحدّد بالضرورة بواسطة جين واحد فقط.
صفات كثيرة ككمية الحليب التي ت ُ ْنتِجها األبقار ،حجم ثمار األشجار أو حتى قُدرة النباتات على ُمقاومة الجفاف المستمر ،هي
صفات تتحدّد بواسطة أكثر من جين واحد .كذلك صفات الخاليا ال ُمختلفة كقدرة الخاليا على االنقسام والتكاثر ،الحركة والتنفس
هي صفات تحدّد بواسطة جينات عديدة.
يمر بعملية
قبل كل شيء ،الجين هو مقطع ُ DNAمحدّد ولكل جين تسلسل قواعد خاص .قسم من القواعد الموجودة في الجين ّ
نسخ بواسطة اإلنزيم  RNAبوليميراز كي نحصل على ُجزيء  RNAذا تسلسل ُمك ّمل لتسلسل إحدى جدائل الـ ( DNAجديلة
فإن الناتج األولي للجين هو تسلسل ُ RNAمعيّن .لذلك نقول الجين يُش ِفّر إلى  ،RNAأي َّ
"القالب") .من هنا ّ
أن المعلومات
الموجودة في تسلسل القواعد في الـ DNAتنتقل كشيفرة إلى الـ .RNA
تمر بعملية نسخ إلنتاج  RNAيُعرف باسم  RNAرسول
جينات عديدة ،من ضمن ما يُقارب  20000جين لدى اإلنسانّ ،
( .)mRNAفي كل ُجزيء  RNAرسول يوجد تسلسل ُمعيّن من الكودونات ،يُترجم هذا التسلسل إلى تسلسل أحماض أمينيّة
كون بروتين .يُعتبر البروتين نات ًجا ثانويًا للجين ،ولذلك نقول في بعض األحيانَّ :
إن الجين يُش ِفّر إلى بروتين .مع ذلك فهناك
تُ ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
جينات ال تش ِفر إلى بروتينات وإنما إلى  RNAفقط .أمثلة على جينات كهذه هي الجينات التي تش ِفر إلى  RNAناقل ()tRNA
وإلى  RNAريبوزومي (ُ .)rRNAجزيئات الـ  RNAهذه ال تُترجم إلى بروتين ووظيفتها هي وظيفة مبنويّة أو إنزيميّة.
للتلخيص ،يُمكن ْ
عرف الجين باختصار“ :الجين هو مقطع  DNAيَ ْنتُج منه  .”RNAحتى يت ّم اعتبار مقطع  DNAكهذا
أن نُ ِ ّ
جينًا ،يجب على نواتجه أي الـ  RNAأو الـ  RNAوالبروتين ْ
أن تشترك في تحديد صفة أو صفات.

لنفحص ما إذا كان العطب في بروتين جلوبين  βنابع عن خلل في جين  ،β-globinيجب ْ
أن نعزل ونُضاعف مقطع  DNAيحتوي
ضا من خاليا
على هذا الجين .هكذا قام الباحثون بعزل مقطع  DNAيحتوي على الجين  β-globinمن خاليا شخص سليم ،وأي ً
شخص مريض بفقر الدم المنجلي .كانت الفرضية السائدة قبل تنفيذ هذا العزل َّ
أن للجين صيغتان :صيغة سليمة تتواجد لدى األفراد
األصحاء ،وصيغة طافرة تتواجد لدى المرضى .كما ذكرنا ،كل صيغة للجين تُسمى أليل (.)Allele
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رسم  :1.9من الصفة إلى الجين وصيَغه :فقر الدم المنجلي هو صفة يت ّم تفسيرها بواسطة طفرة نقطيّة في جين واحد
لدى مرضى فقر الدم المنجلي خاليا الدم الحمراء معطوبة ،شكلها يشبه المنجل وتنتقل هذه الصفة بالوراثة .الخاليا الشبيهة بالمنجل هي خاليا طافرة،
مبنى بروتين الهيموجلوبين في الخاليا الطافرة غير سليم ووظيفته غير سليمة أيضًا .كيف يَ ْنتُج البروتين الطافر؟ الجين  β-globinيُشفِّر إلى سلسلة
بروتينية تُر ّكِب الهيموجلوبين .يُعرض في هذا الرسم تسلسل قواعد صيغة الجين الموجودة لدى األصحاء (األليل السليم) ،وتسلسل قواعد صيغة الجين
الموجودة لدى المرضى (األليل الطافر)ُ .وجد َّ
أن هُناك طفرة في الكودون السادس في الجين الذي عُزل من شخص مريض .في هذه الطفرة حدث
استبدال للقاعدة  Aالموجودة في إحدى جدائل  DNAالشخص السليم (تُعرض باللون األخضر) بالقاعدة  Tالموجودة في صيغة الجين لدى المريض
(تُعرض باللون األحمر) .استبدال كهذا في نقطة واحدة يُعرف باسم طفرة نُقطيّة .الطفرة في الـ  DNAمسؤولة عن وجود كودون طافر في الـ .RNA
الـ  RNAالطافر يُشفِّر إلى بروتين طافر فيه الحامض األميني السادس هو ً Val
بدل من الحامض  Gluالموجود في البروتين الطبيعي .تغيير في قاعدة
واحدة (طفرة نُقطيّة) في كودون واحد لجين واحد كان كافيًا لإلضرار بمبنى بروتين الهيموجلوبين ووظيفته ،وظهر كمرض خطير.

عزل جين  β-globinمن شخص مريض
في الواقع ،عندما ُ
وت ّم تحديد تسلسل القواعد الموجود فيه (بواسطة الطرق
المعروضة في الفصول ُ ،)5-3وجد فيه تغيير بال ُمقارنة مع
عزل من شخص سليم (رسم .)1.9
الجين  β-globinالذي ُ
عمليًاُ ،وجد َّ
أن الشخص المريض والشخص السليم لديهما صيغ
ُمختلفة من الجين ،أي أليالت ُمختلفة للجين .كان هناك اختالف
موضعي في زوح واحد من القواعد بين هذه الصيغ للجين.
كان الفرق بينهما استبدال القاعدة  Aالموجودة في جديلة ُمعيّنة،
في موضع ُمحدّد في األليل السليم ،بالقاعدة  Tالموجودة في
عزل من مريض .إذا كان التغيير بقاعدة
األليل الطافر الذي ُ
ً
مسؤول عن تحديد صفة تختلف عن الصفة ال ُمنتشرة لدى
واحدة
األفراد ،عندها يُس ّمى هذا التغيير طفرة نُقطيّة.

•جينات فرد ُمعيّن  -عدا بعض الجينات على كروموسوم
 -Yتتمثل بواسطة أليلين (مصدر أحدهما من األب
ومصدر اآلخر من األم) .ليس بالضرورة أن يكون أليال
جين معيّن لدى فرد ُمعيّن ُمختلفان عن بعضهما.
•طفرة في الـ  DNAهي تغيير في تسلسل النوكليوتيدات
المسؤول عن صفة ُمحدّدة ،حيث ينتقل هذا التغيير
بالوراثة .إذا كان تغيير معيّن في التسلسل ال يُظهر
صفة جديدة أو مسؤول عن تغيير صغير جدًا في صفة
موجودةّ ،
فإن هذه التغييرات تُس ّمى أشكال ُمتعددة للـ
.)DNA polymorphism( DNA
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الطفرة النقطيّة التي ُوجدت في جين  ،β-globinلدى مرضى فقر الدم
سر التغيير في ُجزيء الهيموجلوبين ،والتغيير في المبنى
المنجلي ،تف ِ ّ
المسؤول في نهاية األمر عن خلل في النشاط وعن تشويه في مبنى خاليا
الدم الحمراء ،كما يظهر في الرسم  .1.9بعد نسخ الجين الطافر يَ ْنتُج
 RNAطافر ،وبعد ترجمة هذا الـ  RNAيَ ْنتُج بروتين طافر .الحامض
األميني السادس في البروتين الطافر هو حامض الفالين ()Valine, Val
ً
بدل من الحامض األميني جلوتامات ( .)Glutamic acid, Gluهكذا
كان بإمكان تغيير قاعدة واحدة ْ
أن يُسبب تغيير في حامض أميني واحد في
بروتين واحد .هذا التغييرالصغير جدًّا (بقاعدة واحدة من بين  3مليار قاعدة
في جينوم اإلنسان!) كان لديه قُدرة على إحداث تغيير كبير ،حيث ظهر
على شكل مرض خطير يؤدي في بعض األحيان إلى الموت المبكر.

الطفرة ال ُمحدّدة التي ذُكرت هي التي بيّنت ّ
أن
نقل األوكسجين بشكل سليم والحفاظ على مبنى
سليم لخاليا الدم هما وظيفتان من وظائف الجين
 .β-globinومع ذلك هناك جينات إضافيّة
مسؤولة عن هاتين الوظيفتين ،في الواقع هناك
جين إضافي يؤثّر على هاتين الصفتين ،وهو
الجين الذي يُش ِفّر إلى الوحدة الفرعية الثانيّة
للهيموجلوبين وهي سلسلة .α-globin

للتلخيص ،فقر الدم المنجلي هو مرض وراثي يحدُث بسبب وجود طفرة نقطيّة في جين واحد ،ولذلك يُس ّمى "مرض أحادي الجين”.
ي ،يُمكن
نسبيًا ،من السهل تحديد الجين والطفرة المسؤوالن عن "مرض أحادي الجين" .لكن هناك أمراض عديدة ،من بينها الس ّكر ّ
أن تُفسَّر بواسطة تغييرات في جينات عديدة فقط.
من الكروموسوم إلى تسلسل الجينوم
يُطلق على ُمجمل الـ  DNAالموجود في الخلية اسم جينوم (.)Genome
الجينوم ُمقسم إلى كروموسومات .في الخاليا حقيقية النواة ،الكروموسوم
سيْم موجود في نواة الخلية ويحتوي على قسم
()Chromosomeهو ُج َ
من الجينوم ،الكروموسوم قبل كل شيء عبارة عن ُجزيء  DNAكبير.
باإلضافة إلى الـ  ،DNAتتواجد في الكروموسوم بروتينات ترتبط بالـ
 .DNAالبروتينات الشائعة في الـ  DNAهي الهستونات (،)Histones
تُساهم الهستونات في رزم وضغط (رص) الـ  DNAليصل إلى الحجم
المطلوب .يعرض الرسم  1.10المبنى ال ُمنتظم وال ُمتراص للكروموسوم
كما يُمكن رؤيته بعد ُمضاعفة الـ  DNAومباشرة قبل انقسام الخلية.،
ً
حال بعد انقسام الخاليا يختفي المظهر المنتظم للـكروموسومات ،ويمكن
ْ
صا عندما “تلتف وتتشابك داخل النواة كأنها خليط من
أن نجدها أقل ترا ً
المعكرونة”

تحتوي خاليا اإلنسان الجسمية ،وليس خاليا
التكاثر ،على  22زوج من الكروموسومات
وعلى كروموسومين جنسيين (لدى األنثى XX
ولدى الذكر ،)XYأي َّ
أن اإلنسان لديه بال ُمجمل
 46كروموسوم .يتضاعف كل كروموسوم عند
ُمضاعفة الـ  .DNAقبل حدوث االنقسام تتحرك
نسخة واحدة من الكروموسوم الذي تضاعف
إلى أحد أطراف الخلية ،أما النسخة األخرى
فتتحرك باتجاه الطرف اآلخر لها .هكذا نضمن
حصول كل خلية من الخاليا الناتجة بعد االنقسام
مكونة من 46
على مجموعة كروموسومات
ّ
كروموسوم.
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رسم  :1.10من الجينوم إلى الكروموسوم والجينات
ُ
يُس ّمى ُمجمل الـ  DNAالموجود في الخلية باسم جينوم ،وهو موجود على شكل ُجسيّمات تسمى كروموسومات .الـ  DNAالموجود في الكروموسومات
ليس " ُح ًّرا" بل هو مرزوم بواسطة بروتينات ترتبط بالـ  .DNAتُعرف الوحدة األساسية التي يلتف فيها الـ  DNAحول البروتينات ال ُمس ّماة هستونات
باسم نوكلئوزوم .في الرسم ،يُمكن ْ
الجسميّة
أن نرى كيف تبدو الكروموسومات بعد ُمضاعفة الـ  DNAوقبل انقسام الخليّة .يوجد في نواة خلية االنسان ِ
(ليس في خاليا التكاثر)  22زوج من الكروموسومات باإلضافة إلى كروموسومين جنسيين XX( ،لدى األنثى َو  XYلدى الذكر) .مصدر 23
كروموسوم من األب ومثل هذا العدد من األم .لدى اإلنسان  24كروموسوم تحتوي على  3,000,000,000زوج من القواعد .يوجد في جينوم
اإلنسان ما يُقارب  20,000جين .وكل جين لديه تسلسل قواعد خاص .أحد التحديّات الهامة في مجال البيولوجيا هو نَسْب الوظائف لجينات ذات
تسلسل قواعد معروف.
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في إطار "مشروع الجينوم البشري” ت ّم تحديد عدد وتسلسل قواعد
الجينوم البشري بدقة كبيرة نسبيًاُ .وجد َّ
أن في الـ  24كروموسوم
الموجودة في جينوم خلية االنسان توجد  109X3 (3مليار) زوج من
القواعد .أتاح بحث وتحليل تسلسل القواعد التحديد َّ
أن فقط ُجزء من
ُمجمل الـ  DNAالموجود في النواة (فقط ُجزء من الجينوم) يحتوي
ع ِرف َّ
أن  3%فقط من الـ  DNAالموجود في
على جينات .كذلك ُ
الجينوم يُش ِفّر إلى بروتينات .إضافة إلى ذلك ،تقريبًا  20%من الـ
 DNAالموجود في الجينوم يُش ِفّر إلى ُجزيئات  RNAال تُش ِفّر إلى
بروتين .ال يزال من المتوقع ْ
أن تتضح وظائف ُجزيئات كثيرة من
ُجزيئات الـ  RNAغيرال ُمش ِفّرة .بقيّة أجزاء الـ  DNAالموجودة في
الجينوم يُمكن ْ
أن تكون لها وظائف ُمراقبة ُمختلفة .لكن اإلكتشاف المهم
لمشروع الجينوم البشري هو بدون

المرزوم في
•إذا قُمنا "بم ّدِ" الـDNA
كروموسومات خلية اإلنسان لوجدنا َّ
أن طول
عزل عن البروتينات والموجود
الـ  DNAالذي ُ
في خلية واحدة يُقارب  2متر .إذا قُمنا بذلك في
جميع الخاليا الموجودة لدى فرد ُمعيّن ،لوجدنا
َّ
أن طول الـ  DNAالكلي لهذا الفرد يساوي البُعد
بين األرض والقمر ذهابا وإيابًا!
•أتاح تحديد تسلسل الـ  DNAفي الجينوم من
معرفة ترتيب النوكليوتيدات في الجينوم .يت ّم
تحديد التسلسل من أجل معرفة أي نوكليوتيد
من النوكليوتيدات األربعة يتلو نوكليوتيد ُمعيّن
وأي نوكليوتيد يتبعه ،وهكذا .تحديد تسلسل الـ
 DNAيُمكن من تحديد مقاطع الـ  DNAالتي
تُش ِفّر إلى بروتين.

شك َّ
أن الجينوم يشمل  20,000جين تش ّكل  %25من الجينوم .حتى
اآلن يُعرف فقط القليل من وظائف الجينات ال ُمختلفة .كما سيوضح
الحقًا ،أحد األهداف المركزية للبحث الذي يعتمد على الهندسة الوراثيّة
هو إيجاد الوظائف ال ُمختلفة لكل الجينات كي نفحص إمكانيّة استغاللها لفائدة اإلنسان.

ُمراقبة التعبير عن الجينات ونواتجها
بالرغم من االختالف في صفات ووظائف الخاليا حقيقيّة النواة (كتلك الموجودة في رسم  ،)1.11إال َّ
أن هناك أمر واحد ُمشترك
لدى جميعها :إذا كان مصدر الخاليا من نفس الكائن الحيّ ،
فإن أنوية هذه الخاليا تحتوي على نفس تسلسل الـ  DNAبما في ذلك
ضا .بما َّ
أن الجينات تشترك في تحديد الصفات ،السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف يُمكن أن يكون هناك وضع فيه
نفس الجينات أي ً
خاليا ُمختلفة تحمل جينات ُمتطابقة ومع ذلك لديها صفات ُمختلفة؟ بكلمات أخرى ،م ّم ينبع االختالف في صفات الخاليا؟ (كمثال
على ذلك نعرض االختالف بين الخاليا التي تظهر في الرسم (.)1.11
لمعرفة مصدر االختالف بين الخاليا ،يجب ً
أول ْ
أن نُدرك أهميّة عمليّة
النسخ .عملية النسخ هي عمليّة ُمراقبة ينتج فيها تسلسل  RNAذا تسلسل
الجين الذي ت ّم التعبير عنه هو الجين الذي ت ّم نسخه،
ُمك ّمل لتسلسل قالب الجين .يُس ّمى اإلنزيم المسؤول عن عمليّة النسخ
أي نَت َج بحسبه  .RNAعندما تت ّم ترجمة الـ RNA
 RNAبوليميراز ( .)RNA polymeraseعندما يتعلق األمر بنسخ
إلى بروتين فهذا يعني أنَّه ت ّم التعبير عن الجين على
جين ُمعيّن َّ
فإن الـ  RNAبوليميراز يبدأ بالعمل فقط في خاليا ُمعيّنة
ضا.
مستوى الـ  RNAوعلى مستوى البروتين أي ً
وفي وقت ُمالئم .لذلك في خليّة ُمعيّنة في وضع معيّن وزمن ُمعطى،
ال يَ ْنتُج  RNAمن كل الجينات الموجودة فيها .الجينات التي يقوم الـ
 RNAبوليميراز بنسخها ،بما في ذلك الجينات التي يَ ْنتُج منها بروتين تُسمى "الجينات التي ت ّم التعبير عنها" (Expressed
 .)genesاألهم من ذلك ليس فقط َّ
أن خلية ُمعيّنة ال تُعبّر عن كل الجينات الموجودة فيها ،بل انَّه يوجد لكل نوع من االنواع ال ُمختلفة
ي نموذج تعبير عن الجينات خاص بنوع الخلية (.)Unique gene expression pattern
لخاليا هذا الكائن الح ّ
 .1في خليّة ُمعيّنة يُمكن ْ
أن يت ّم التعبير عن جينات ُمعيّنة وال يت ّم التعبير عنها في خاليا أخرى .مع ذلك هناك جينات عديدة يت ّم
التعبير عنها في أكثر من نوع واحد من الخاليا ،وجينات أخرى يت ّم التعبير عنها في معظم أنواع الخاليا.
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رسم  :1.11الخاليا ال ُمختلفة الموجودة في جسم اإلنسان لديها شكل ُمختلف وصفات ُمختلفة ،يعود ذلك إلى تعبير الخاليا ال ُمختلفة عن بروتينات
ُمختلفة خاصة بها
خاليا النسيج الطالئي الداخلي (خاليا اإلندوتيل) التي تُبطن األوعية الدموية ،خاليا الدم والخاليا العصبية تختلف عن بعضها بالشكل ،لدى كل واحدة
من هذه الخاليا صفات ووظائف ُمختلفة في الجسم .تُحدّد الصفات من قبل الـ DNAولكنها تتحدّد بشكل فعلي بواسطة البروتينات التي ت َ ْنتُج في الخاليا.
يُمكن ْ
أن خاليا ُمعيّنة تتمتع بصفات ُمعيّنة تُميّزها عن غيرها بواسطة الحقيقة التي تنص على َّ
أن نفسر َّ
أن كل خلية تحتوي على بروتينات خاصة بها
فقط .من المعروف أيضًا َّ
أن خاليا من أنواع ُمختلفة يُمكن أن تحتوي على بروتينات متطابقة .مقياس الرسم في الصور ال ُمختلفة ليس موحدًا .ت ّم إدخال
بروتين ُمشع باللون األخضر إلى الخلية العصبيّة.

 .2يُمكن ْ
أن يت ّم التعبير عن جينات ُمعيّنة "بشدّة كبيرة" في نوع ُمعيّن من الخاليا ،بينما يت ّم التعبير عن هذه الجينات “بشدّة
ّ
ُمنخفضة” في خاليا من نوع آخر .معنى هذا أنه من ال ُممكن أن يت ّم إنتاج عدد كبير من ُجزيئات الـ  RNAمن جين ُمعيّن في خلية
ُمعيّنة ،بينما يَ ْنتُج عدد قليل من ُجزيئات اﻟ  RNAمن هذا الجين في نوع آخر من الخاليا.
أن التعبير عن الجينات يتعلق بنوع الخليةّ ،
بما َّ
فإن كل خلية " ُمج ّهزة” بمجموعة من البروتينات الخاصة بها والتي تُم ّكن الخلية من
أداء الوظائف التي تُم ِيّزها .مجموعة البروتينات الخاصة التي يتم التعبير عنها في كل خلية وخلية يُمكن ْ
سر االختالف في
أن تُف ِ ّ
صفات هذه الخاليا.
ظاهرة ت َميُّز نوع ُمعين من الخاليا بالجينات التي يتم التعبير عنها داخلها ،تُثير السؤال التالي :كيف تت ّم عمليّة ُمراقبة التعبير عن
الجينات؟ بكلمات أخرى ،كيف يتحد ّد انتاج الـ  RNAوالبروتين الناتجان من جين ُمعيّن في الخلية؟ وكيف تتحدّد كمية نواتج هذا
الجين فيها؟
ُمراقبة التعبير عن الجينات تت ّم على ثالثة ُمستويات:
 .1عمليّات تغيير و ُمراقبة تت ّم على ُمستوى الـ  ،DNAهذه العمليّات تُحدّد زمن وكميّة نسخ الجين وإنتاج  RNAمنه.
 .2عمليّات تغيير و ُمراقبة تت ّم على ُمستوى الـ  ،RNAبعض هذه العمليّات مسؤولة عن " ُمعالجة" الـ RNAمباشرة بعد إنتاجه،
وبعضها اآلخر يُحدّد كم من الوقت يبقى الـ RNAالناتج في الخلية؟ وما هي وتيرة ترجمته إلى بروتين؟
 .3عمليّات تغيير و ُمراقبة تت ّم على ُمستوى البروتين ،هذه العمليّات مسؤولة عن إضافة مجموعات جانبيّة خاصة إلى البروتين بعد
ترجمته ،تُغيّر هذه المجموعات مبنى البروتين ووظائفه ،ولمجموعات ُمعيّنة منها وظيفة في تحديد زمن ووتيرة تفكيك البروتين.
ُمراقبة التعبير عن الجينات بمستوى الـ :DNA
تتم عمليّة مراقبة التعبير عن الجينات بمستوى الـ  DNAعن طريق عوامل النسخ التي تراقب عملية نسخ الـ  .RNAعامل النسخ
( )Transcription factorعبارة عن بروتين يرتبط مع الـ  DNAفي "منطقة ال ُمراقبة” الخاصة بالجين (رسم .)1.12منطقة
المراقبة موجودة بالقرب من منطقة أخرى في الجين تُس ّمى "منطقة مبنى الجين" وهي عبارة عن المنطقة التي يُنسخ بحسبها
مكون من  20-6قاعدة ،يُعرف هذا التسلسل باسم موقع الربط
ُجزيء الـ . RNAيرتبط عامل النسخ بتسلسل ُ DNAمحدّد و ُمميّز ّ
( .)Binding siteيحتوي عامل النسخ على ُجزئين بروتينييْن أساسييْن ،حيث يرتبط أحدهما بموقع الربط ولذلك يُس ّمى "ال ُجزء
الرابط للـ  .)DNA binding domain( “DNAيعمل ال ُجزء المركزي اآلخر لعامل النسخ بشكل ُمباشر على " تفعيل الـ DNA
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بوليميراز" (رسم  .)1.12يرتبط عامل نسخ ُمعيّن بتسلسل الـ  DNAالذي يُش ّكل موقع الربط الخاص به ،هذا الموقع يُمكن ْ
أن يظهر
ضا).
في منطقة ُمراقبة مجموعة صغيرة من الجينات (اُنظروا إلى سؤال  7.7أي ً
يقوم عامل النسخ بتفعيل الـ  RNAبوليميراز حيث أنَّه يُم ّكن الـ  RNAبوليميراز من الوصول بدقة إلى موقع بداية النسخ ،ويُس ّهل
بداية عمله بنسخ الـ ( DNAرسم  1.13أ’) .يقوم عامل النسخ بذلك بواسطة تغيير مبنى ووظيفة بروتينات موجودة في منطقة بداية
النسخ .خالل عملية النسخ يتعرف الـ  RNAبوليميراز على النوكليوتيدات الموجودة في الـ  ،DNAويُضيف مقابل كل نوكليوتيد
في الـ  DNAنوكليوتيد ُمك ّمل يحتوي على س ّكر ريبوز (“نوكليوتيد ( )”RNAرسم  1.13ب’)ً .
مثلُ ،مقابل األدنين ( )Aالموجود
في الـ  DNAيُضيف الـ RNAبوليميراز قاعدة يوراسيل (ُ )Uمكملّةُ ،مقابل  Cالموجودة في الـ  DNAيُضيف  Gوهكذا .يقوم
الـ  RNAبوليميراز بربط النوكليوتيدات ال ُمك ّملة ببعضها بأربطة فوسفو دي إستيرية .هكذا نحصل على بوليمير من النوكليوتيدات
التي تحتوي على الريبوز ( ،)RNAذا تسلسل ُمك ّمل لتسلسل النوكليوتيدات الموجود في الجين.
مرة تلو
عامل النسخ الفعّال ال ُمرتبط بموقع الربط الخاص به والموجود في منطقة ُمراقبة الجين يُم ّكن الـ  RNAبوليميراز من العمل ّ
تكرر .بعد هذه ال ُمساهمة لعامل النسخ ،نحصل على نُسخ كثيرة من الـ  RNAأي من ناتج الجين.
األخرى بهدف نسخ الجين بشكل ُم ّ
أن نجد في الخلية جينات ال يت ّم التعبير عنها .ما هو التفسير ال ُممكن لهذه الحقيقة؟ ً
مثل ،يُمكن ْ
يُمكن ْ
أن ال يتواجد عامل نسخ ُمعيّن في
ضا ْ
أن يت ّم التعبير عن
خلية ُمعيّنة ،لذلك ال يت ّم التعبير عن الجينات التي تحتوي على موقع ربط لعامل النسخ المذكور .من ال ُممكن أي ً
يمر “بتغيير في المبنى” ليتم ّكن من
عامل نسخ ُمعيّن في الخلية ،ولكن يكون هذا العامل موجود في وضع غير فعّال ،حيث أنَّه لم
ّ
االرتباط بموقع الربط وبالتالي ال يت ّم تفعيل الـ  RNAبوليميراز .في بعض األحيان يكون حدوث هذا التغييرفي المبنى ُمتعلقًا بحدوث
يتحول عامل النسخ غير الفعّال إلى عامل نسخ فعّال ،ويتم نسخ الجينات
تغيير في بيئة الخلية .هكذا وفي أعقاب التغيير في بيئة الخلية
ّ
التي كانت "ساكنة” قبل حدوث هذا التغيير .نواتج هذه الجينات تُساعد الخلية في التعامل مع التغيير الذي حدث في بيئة الخلية.
عمليّات التغيير وال ُمراقبة بمستوى الـ:RNA
في الخاليا حقيقيّة النواة ت َ ْنتُج ُجزيئات الـ  RNAالتي تُش ِفّر إلى
بروتينات في نواة الخلية بواسطة عمليّة النسخُ .جزيء الـ RNA
يتكون من
لتوه في النواة
ّ
الذي يُش ِفّر إلى بروتين ،والذي نَت َج ّ
تسلسالت قواعد تُسمى إكسونات ( ،)Exonsوتسلسالت قواعد
تُس ّمى إنترونات ( .)Intronsكما نُالحظ في الرسم  1.14أ
י ،يفصل إنترون بين كل اكسونين ،وبالعكس .اإلنترونات هي
تسلسالت  RNAال تشترك في التشفير إلى البروتين.

يُس ّمى الـ  RNAالذي يخرج إلى السيتوبالزم من
أجل ترجمته إلى بروتين  RNAرسول ،وهو RNA
خالي من اإلنترونات .كذلك الـ  RNAالرسول الناتج
بعد عملية الوصل يحتوي على تسلسالت ال تُش ِفّر إلى
ضا .تتواجد هذه التسلسالت على أطراف الـ
بروتين أي ً
 RNAولها وظائف ُمراقبة ُمختلفة تحدّد وتيرة ترجمة
ووتيرة تفكيك الـ  RNAالموجود في السيتوبالزم.
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أ .مبنى عامل النسخ وأشكال ُمختلفة تعرض ارتباطه بالـ DNA

ب .عامل نسخ خاص يرتبط بتسلسل ُ DNAمعيّن موجود في منطقة المراقبة ،يُس ّمى هذا التسلسل بموقع الربط

رسم  :1.12مبنى عامل النسخ وعرض طريقة ارتباطه بموقع الربط الخاص به والموجود في منطقة ُمراقبة الجين
لدى عامل النسخ جزيئيْن أساسييْنُ :جزء رباط للـ  DNAو ُجزء يفعّل عمليّة النسخ .يت ّم ربط عامل النسخ بالـ  DNAفي تسلسل  DNAخاص يُس ّمى
موقع الربط .موقع الربط لعامل النسخ موجود في منطقة ُمراقبة الجين .ترتبط عوامل النسخ ال ُمختلفة بمواقع ربط ذات تسلسالت ُمختلفة .موقع ُمراقبة
الجين يحتوي على مجموعة من مواقع الربط ال ُمختلفة لعوامل نسخ ُمختلفة.

اإلنترونات هي تسلسالت غير موجودة في ُجزيئات الـ  RNAالتي تخرج
من النواة إلى السيتوبالزم ،حيث تت ّم إزالة هذه التسلسالت في عمليّة
والوصْل (שחבור .)Splicing-في هذه
خاصة تُعرف بإسم عمليّة القطع َ
العمليّة يت ّم ربط تسلسالت اإلكسونات ببعضها .المعلومات التي تُترجم إلى
بروتينات يُمكن ْ
مو ّزعة على عدّة إكسونات ،لذلك بعد إزالة
أن تكون ّ
اإلنترونات تتواجد الكودونات التي تحمل هذه المعلومات الواحد بجانب
اآلخر على شكل مجموعة واحدة .فقط ُجزيئات الـ  RNAالخالية من
اإلنترونات من لحظة إنتاجها أو تلك التي أُزيلت منها اإلنترونات يُمكنها ْ
أن
تمر بعملية ترجمة صحيحة.
ّ

الستيعاب المصطلحات "إنترون" و "إكسون"،
است ِعن باألهميّة الوظيفيّة للمناطق ال ُمختلفة
الموجودة في الـ  ،RNAالـ  Intronيبقى في
صل
والو ْ
داخل ( )Intraالنواة بعد عمليّة القطع َ
(مصيره التفكك) ،أ ّما الـ  Exonفيخرج إلى
الخارج ( )Exitإلى السيتوبالزم بهدف ترجمته
إلى بروتين.
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عمليّة القطع والوصل ليست عمليّة موحدة ،ف ُجزيئات اﻟ  RNAالناتجة من جين ُمعيّن يُمكن ْ
تمر بعمليات ُمعالجة ُمختلفة .باإلضافة
أن ّ
ْ
ُ
صل
"و ْ
"الو ْ
صل العادي" التي تت ّم خاللها إزالة كل اإلنترونات وفقط اإلنترونات ،من الممكن أن ّ
تمر نسخ الـ  RNAبعمليّة َ
إلى عمليّة َ
صل البديل تت ّم إزالة إكسون أو إكسونات باإلضافة إلى إزالة اإلنترونات (رسم 1.14ب’).
الو
ّة
ي
عمل
بديل" .في
َ ْ

أ .مرحلة بداية النسخ

ب .مرحلة النسخ

رسم  :1.13عامل النسخ يُفعّل الـ RNAبوليميراز ليبدأ بنسخ الجين وإنتاج RNA
أ .عامل النسخ يقوم بتفعيل الـ  RNAبوليميراز حيث يُم ّكنه من الوصول بدقة إلى نقطة بداية عمليّة النسخ مما يُس ِ ّهل عمله.
ب .عمليّة النسخ تت ّم بواسطة  RNAبوليميراز ،فهو يقوم بإنتاج  RNAأحادي الجديلة بحسب المعلومات الموجودة في إحدى جدائل الـ  DNAالتابعة
للجين .تسلسل القواعد في جديلة الـ ُ RNAمك ّمل لتسلسل القواعد الموجود في جديلة قالب الـ .DNA

ُعرف بأنَّه
الوصْل البديل (שחבור חלופי  )Alternative splicing -ي َّ
َ
عمليّة يت ّم فيها إنتاج عدّة أنواع من الـ  RNAالرسول من نفس الجين .هذا
األمر ُممكن ،ألنَّه يُمكن ْ
أن تت ّم إزالة مقاطع ُمعيّنة من نسخة ُمعيّنة من
ُجزيء الـ  ،RNAبينما ال تت ّم إزالة هذه المقاطع من نُسخ ٍة أخرى من
ضا من نفس الجين .في حالة نموذجية من
ُجزيء الـ  RNAالذي نَت َج هو أي ً
صل البديل نحصل على ُجزيئات ُ RNAمختلفة (عادة
والو ْ
الو ْ
صل َ
عمليّة َ
ذات طول ُمختلف) ،حيث تحوي معلومات تت ّم ترجمتها إلى بروتينات
ضا .وظائف هذه البروتينات ،نواتج نفس الجين يُمكن ْ
أن
تسلسلها ُمختلف أي ً
ضا ،وفي بعض األحيان ُمتعاكسة .هذا الوضع الذي بحسبه يقوم جين ُمعيّن (في أعقاب النسخ والوصل البديل)
تكون ُمختلفة أي ً
بالتشفير إلى بروتينات ُمختلفة شائع جدًّا.
صل البديل تُشير
صل
والو ْ
الو ْ
َ
حدوث عمليّات َ
إلى َّ
صل ليست تعقيدًا ال حاجة
الو
ان عمليّات َ ْ
تنوع بين
له .هذه العمليّات تُساهم في إحداث ّ
ُجزيئات اﻟ RNAالناتجة من نفس الجين،
وهكذا يُمكن ْ
أن يَ ْنتُج من جين واحد تشكيلة من
البروتينات المهمة.
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أ .يت ّم نسخ الجين  Xويَ ْنتُج  RNAيحتوي على إكسونات وإنترونات

الوصْل
ب .إزالة أجزاء ُمعيّنة من الـ RNAفي عمليّة َ

الوصْل البديل ونواتجهما
الوصْل وعمليّة َ
رسم  :1.14عمليّة َ
صل.
الو ْ
ال يوجد تمثيل لكل منطقة مبنى الجين في ُجزيء الـ  RNAرسول ،يَ ْنتُج هذا األمر بسبب إزالة اإلنترونات من الـ  RNAالناتج خالل عمليّة َ
صل البديل تؤدّي إلى إنتاج عدّة أنواع من  RNAرسول من نفس الجين ،ويُترجم كل نوع من الـ  RNAإلى بروتين ُمختلف .البروتينات
الو ْ
عمليّات َ
ال ُمختلفة الناتجة من نفس الجين يُمكن ْ
أن تكون لديها وظائف ُمختلفة.
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عمليّات التغيير وال ُمراقبة التي تت ّم خالل تحويل الـ  RNAإلى بروتين
فقط القليل من الجينات الموجودة في الخلية (عدّة آالف في الخلية البشرية) يت ّم التعبير عنها في وضع ُمعطى .بالرغم من ذلك ،بعد
أن ت َ ْنتُج ُجزيئات  RNAمن بعض الجينات الموجودة في الجينوم ،يُمكن ْ
ْ
أن يصل عدد البروتينات ال ُمختلفة الموجودة في الخلية
مرة من عدد الجينات التي ت ّم التعبير عنها .يعود الفضل بهذا إلى عدّة عمليّات تغيير و ُمراقبة تت ّم على ُمستوى
إلى عدد أكبر بألف ّ
صل البديل ،يُمكن ْ
أن نحصل ،تقريبًا،
الو ْ
الـ  RNAوالبروتين .كما يظهر في الرسم  ،1.15من جين واحد وبعد حدوث عمليّة َ
على  10أنواع ُمختلفة من ُجزيئات الـ  RNAرسول .في غالبية الحاالت يَ ْنتُج من كل ُجزيء  RNAعند اإلنسان بروتين واحد،
مرات .هذا ليس نهاية
الو ْ
صل البديل يصبح عدد البروتينات ال ُمختلفة الناتجة أكبر من ذلك بـ ّ 10
لكن في أعقاب حدوث عمليّة َ
األمر ،فالبروتينات ال ُمختلفة يُمكن ْ
أن تتغيّر بواسطة "إنزيمات تغيير" ُمختلفة .نقصد باالسم العام "إنزيمات تغيير" مجموعة من
سكريّةُ ،جزيئات بروتينيّة صغيرة كاليوبيكويتين (אוביקוויטין) وغيرها إلى
البروتينات المسؤولة عن إضافة فوسفات ،مجموعات ُ
جميع بروتينات الخلية تقريبًا .بسبب هذه التغييرات يُمكن ْ
أن تتواجد نسخ البروتين الناتجة من ُجزيء  RNAواحد بأشكال وصور
يمر بها البروتين بما يُقارب
التي
التغيير
ّات
ي
وعمل
الترجمة
ّة
ي
عمل
بعد
واحد
ُمختلفة .يُقدّر عدد البروتينات الناتجة من ُجزيء RNA
ّ
 100بروتين ُمختلف ،ولكل واحد من هذه البروتينات وظيفة خاصة به .هكذا ،إذا فرضنا َّ
أن هناك تقريبًا  6000جين ُمش ِفّر إلى
بروتين في خلية بشريّة ُمعيّنة ،معنى هذا أنّها نقطة اإلنطالق إلنتاج ما يُقارب  6ماليين من البروتينات و ُمشتقاتها التي تُم َّكن من
إثراء تشكيلة وظائف البروتينات (الرسم 1.15ب’).
في حين َّ
صل البديل التي تت ّم على ُمستوى الـ ،RNAوعمليّات التغيير التي تت ّم على ُمستوى البروتين تُساهم في وجود
الو ْ
أن عمليّة َ
ويمر
تشكيلة هائلة من البروتينات ،هناك عمليّات ُمراقبة تقوم بتنظيم زمن وشدّة التعبير عن الجينات .هكذا ،عندما ينتج الـRNA
ّ
ُ
صل بديل ،يكون هذا الـ  RNAالرسول خاضعًا لتأثير ُجزيئات  RNAأخرى ،التي تستطيع إعاقة ترجمته أو حتى تسبب
بعمليّة َو ْ
ضا لتأثير إنزيمات أخرى مسؤولة عن تفكيكه ( .)RNasesالـ  RNAالذي
تفكيكه (فصل  .)8الـ  RNAالرسول خاضعًا أي ً
ً
مؤهل للمرور بعمليّة الترجمةَّ ،
إن زمن ترجمة ُجزيء ُ RNAمعيّن ووتيرة
يستطيع الصمود أمام عمليّات ال ُمراقبة المذكورة ،يكون
ترجمته يُمكن ْ
ضا ُمراقبة بواسطة ُجزيئات  RNAأو بروتينات ُمعيّنة .فقط في نهاية هذه "السلسلة من العقبات" يَ ْنتُج
أن تكون هي أي ً
البروتين.
أخيرا ،ليس هناك بروتين أبدي :هناك بروتينات وظيفتها تفكيك بروتينات أخرى .تفكيك البروتينات في الوقت المناسب يضمن من
ً
جملة األمورْ ،
أن تكون كميّة البروتينات الموجودة في الخلية مساوية للكمية المطلوبة من هذه البروتينات .كل انحراف عن الكمية
الضرورية من بروتين ُمعيّن يُمكن ْ
أن يضر بوظائف الخلية.
كان العالم جينتشون من مؤسسي مركز األبحاث جينيطونون .وقد قام بإجراء بحث رائد على البكتيريا في الفترة التي لم تُعرف
فيها وظائف الـ  DNAفي تحديد الصفات.
عرف جينتشون أن البكتيريا تستطيع "السباحة " وقرر أن يفحص أهمية الـ  DNAلنشاط البكتيريا.
عندما قام بإخراج ُربع الـ  DNAمن البكتيريا وأمر البكتيريا “بالسباحة” ،فعلت البكتيريا ذلك .وعندما قام بإخراج ربع آخر
ضا .أما عندما قام بإخراج كل الـ  DNAمن البكتيريا وأمرها “بالسباحة” ،لم
من الـ  DNAوأمرها “بالسباحة” ،فعلت ذلك أي ً
تستطع ذلك.
يوريكا!! صرخ جينتشون ،بكتيريا بدون الـ  DNAال تسمع! أسرع جينتشون وس ّجل ذلك في دفتر نتائجه...
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أ .جين واحد يُ ْنتِج بروتينات عديدة:
آليّات اإلنتاج وآليّات التغيير

أ .من الجينوم إلى البروتيؤوم:

ُمساهمة آليّات اإلنتاج ،التغيير وال ُمراقبة في الحصول
على تشكيلة هائلة من البروتينات في الخليّة

رسم  :1.15عمليّات ُجزيئيّة تحدُث في الخاليا البشريّة في مسار تحويل الجين إلى  RNAث ّم إلى بروتين
هناك عمليتا إنتاج أساسيتان تحدثان على طول مسار إنتاج البروتين باالعتماد على المعلومات الموجودة في الجينات :عملية النسخ وعملية الترجمة.
صل وعملية إضافة مجموعات كيميائيّة بواسطة إنزيمات التغيير.
الو ْ
توجد أيضًا عمليتا تغيير تقومان بتصميم ُجزيئات الـ  RNAوالبروتينات :عمليّة َ
مرة تقريبًا من عدد الجينات التي يت ّم
تضمن عمليّات اإلنتاج والتغيير وجود تشكيلة هائلة من البروتينات و ُمشتقاتها في الخليّة ،هذه التشكيلة أكبر ّ 1000
التعبير عنها .تت ّم عمليّة ُمراقبة زمن إنتاج البروتينات ،كميّة إنتاجها وعمليّات التغيير التي تحدُث لها ،من خالل عمليّات ُمراقبة إيجابيّة وسلبيّة .السهم
األخضر ،في الرسم ،يُشير إلى تحفيز(تفعيل) والسهم األخضر المغلق يُشير إلى إعاقة عمليّات اإلنتاج أو التغيير .مسؤولية تحفيز أو إعاقة عمليّات
اإلنتاج والتغيير تت ّم بواسطة بروتينات و ُجزيئات  RNAذات وظائف إنزيميّة معروفة.
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من البيوتكنولوجيا التقليديّة إلى البيوتكنولوجيا العصريّة التي تعتمد على الهندسة الوراثيّة
ذُكر في سفر التكوين َّ
عا ،غرس كر ًما بعد زوال الطوفان "וישת מן היין וישכר” .هذه القصة
أن سيدنا نوح الذي كان يعمل ُمزار ً
التي وردت في التوراة هي بدون شك شهادة أوليّة على العمل بمجال البيوتكنولوجيا التقليديّة .حدث كل هذا قبل ْ
أن نفهم كيف يتحول
الس َّكر الموجود في العنب إلى كحول بمساعدة الكائنات الحيّة الدقيقة كالبكتيريا والخمائر .خالل آالف السنين ،شمل العمل في مجال
البيوتكنولوجيا التقليديّة إنتاج العديد من ال ُم ْنت َجات ،مثل :األجبان ،البيرة (العجة) والعجين الذي استُخدم لصنع الخبز والكعك.
عرف البيوتكنولوجيا بإنها ُمجمل العمليّات الكيميائيّة ،البيولوجيّة،
ت ُ َّ
ُ
ّ
الوراثيّة والهندسيّة التي تم ِكن من استغالل الكائنات الحيّة
و ُمكوناتها لفائدة اإلنسان .كذلك تُعتبر الكائنات الحية التي نتجت
نتيجة لعمليّات التحسين الوراثي الذي تدخل فيه اإلنسان ،منتوجات
ضا .باإلضافة إلى ذلك ،أتاحت البيوتكنولوجيا التقليديّة
بيوتكنولوجيّةً أي ً
استعمال الكائنات الحية إلنتاج األدوية ،وفي الواقع ّ
فإن أحد إنجازات
البيوتكنولوجيا التقليدية هو استخالص اإلنسولين من بنكرياس حيوانات
ي(.صندوق.)1.2
ُمختلفة كاألبقار والخنازير لمعالجة مرضى الس ّكر ّ

الكائن الحي ليس فقط حيوان بل يُمكن ْ
أن يكون
ضا نبات ،فطر أو حتى بكتيريا .مصدر االسم
أي ً
جاء من اللغة اليونانيّة  organonوالتي تعني أداة
أو جهاز .الكائن الحي في مجال البيولوجيا يعني
مجموعة ُجزيئات تؤثّر الواحدة على األخرى ،تتجمع
هذه الجزيئات في جهاز كامل لديه مميّزات الحياة.

ي (رسم 1.16أ’) مشاكل صحيّة واقتصاديّة عديدة ،كان
رافق استخدام اإلنسولين ال ُمستخلص من الحيوانات في عالج مرض الس ّكر ّ
باإلمكان حل هذه المشاكل الصحيّة عن طريق استخالص إنسولين بشري واستخدامه لعالج المرضى .ألول مرة ،في سنة 1978
استخلص إنسولين بشري من بكتيريا أُلزمت بإنتاجه .لقد ت ّم شق الطريق أمام هذا اإلنجاز بفضل نقل الـ DNAالبشري الذي يُش ِفّر
إلى اإلنسولين إلى داخل البكتيريا (رسم 1.16ب’).
اإلنسولين البشري الذي يُ ْنت َج في البكتيريا ،الخميرة ،في خاليا
القوارض أو حتى في الخاليا النباتيّة ،هو بدون أدنى شك
أحد رموز البيوتكنولوجيا العصرية .البيوتكنولوجيا العصريّة
تستغل تقنيّات الهندسة الوراثيّة لنقل الـ ( DNAبما في ذلك
ي
الجينات) من كائن حي ُمعيّن ،بهدف التعبيرعنه داخل كائن ح ّ
آخر(اُنظر إلى المثال في الرسم 1.16ب’) .حتى يت ّم التعبير
ي آخر يت ّم
عن الـ  DNAالتابع للكائن "ال ُمتبرع" داخل كائن ح ّ
إنتاج تركيبة جديدة من الـ .DNAيت ّم ربط الـ  DNAال ُمش ِفّر
إلى البروتين المطلوب (الذي يشترك بتحديد الصفة المطلوبة)،
ي ال ُمتبرع" ،بالـ  DNAالذي
والذي حصلنا عليه من "الكائن الح ّ
يحتوي على منطقة ُمراقبة ُمناسبة للتعبير عنه داخل "الكائن
ي ال ُمستقبل" .يت ّم إدخال ناتج الربط الريكومبننتي إلى الكائن
الح ّ
ي "ال ُمستقبل" الذي يقوم بدوره بالتعبيرعن هذا الـ .DNA
الح ّ

الهندسة الوراثيّة تُتيح إنتاج تركيبات جديدة من الـ .DNA
من أجل إنتاج هذه التركيبات الجديدة ،يجب ً
أول ْ
أن نقطع
الـ  DNAالذي حصلنا عليه من مصادر ُمختلفة .بعدها نُتيح
ربط الـ  DNAمن أحد المصادر (مثالـ من كائن واحد) مع
ً
(مثل كائن آخر) .هذه التقنيّة
الـ  DNAمن المصدر اآلخر
األساسيّة التابعة لتقنيات الهندسة الوراثيّة ُممكنة بسبب وجود
تركيب ومبنى مو ّحد للـ  DNAلدى جميع الكائنات الحيّة،
ضا .تُس ّمى هذه التقنيّة بتقنيّة
وحتى عند فيروسات ُمعيّنة أي ً
الـ  DNAالريكومبننتي ( .)Recombinant DNAمعنى
هذا االسم هو دمج من جديد لـ DNAمن مصادر ُمختلفة.
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ّري واالنسولين
صندوق  :1.2مرض السك ّ
ي هو مرض ُمنتشر
ي من مستوى مرتفع من الجلوكوز في الدم ،مما
ّ
يضر بصحتهم بشكل كبير .الس ّكر ّ
يعاني مرضى الس ّكر ّ
فنسبة المرض به والموت بسببه بارتفاع مستمر .يُشكل هذا المرض في الواليات المتحدة في القرن الـ 21وباء حقيقيًا :بحسب
ي (تقريبًا  %10من سكان الواليات ال ُمتحدة) ،في الواليات
ُمعطيات سنة  ،2007يُعاني  25مليون إنسان من مرض الس ّكر ّ
ال ُمتحدة ،يموت ما يُقارب ُربع مليون إنسان سنويًا بسبب هذا المرض .تُنسب هذه المعطيات ال ُمرعبة في األساس إلى زيادة
التغذية غير السليمة والنشاط البدني غير الكافي.
عندما نتناول الطعام يرتفع مستوى الجلوكوز في الدم" .تشعر" خاليا  βالموجودة في البنكرياس ( )Pancreasبالتغيير في
مستوى الجلوكوز في الدم ،فتقوم بإفراز هورمون اإلنسولين .عندما يصل اإلنسولين إلى الكبد يقوم بكبح إنتاج الجلوكوز فيه،
أ ّما عندما يصل إلى األنسجة العضليّة أو الدهنيّة ،فيقوم ب ُمساعدة خاليا هذه األنسجة على استيعاب الجلوكوز الموجود في الدم
إلى داخلها .الجلوكوز ضروري في هذه الخاليا الستخراج الطاقة ولبناء الكربوهيدرات ،الدهون والبروتينات.
ي .البنكرياس
ي من النوع  1ما يُقارب  %5من ُمجمل مرضى الس ّكر ّ
ي  ،يُش ّكل مرضى الس ّكر ّ
هناك نوعان من مرض الس ّكر ّ
لدى هؤالء المرضى ال يستطيع إنتاج كميّة كافية من اإلنسولين .إذا كان هناك نقص في اإلنسولين في الدم ،وبما َّ
أن اإلنسولين
ضروري لتقوم الخاليا باستيعاب الجلوكوز سيرتفع مستوى الجلوكوز في الدم .لدى هؤالء المرضى “ستجوع” الخاليا إلى
ي من نوع  ،2الذين يُشكلون  %95من مرضى
الجلوكوز ،ألنَّه ال يستطيع الدخول إلى الخاليا .بال ُمقابل فإن مرضى الس ّكر ّ
ي ،يُنتجون كميّة كافية ،بل تزيد عن المطلوب ،من اإلنسولين ،لكن خاليا الجسم لديهم ال تستطيع استغالل اإلنسولين
الس ّكر ّ
بشكل سليم من أجل القيام بعملها .أي ّ
ي من النوع ُ 2مقاوم نسبيًّا لإلنسولين.
أن جسم مرضى الس ّكر ّ

ي من النوع  ،1وكانوا عادة من األطفال .لكن في
حتى سنوات الـ 20من القرن العشرين كان الموت مصير مرضى الس ّكر ّ
ي بواسطة حقنهم
بداية القرن العشرين نجح فريدريك بانتنج ( )Frederick Bantingبإنقاذ حياة كالب مريضة بالس ّكر ّ
ب ُمستخلص بروتيني استخلصه من البنكرياس .خالل فترة زمنيّة قصيرة استعملت ُمستخلصات بنكرياس األبقار والخنازير
ي من النوع  .1عندما يزداد
الستخالص اإلنسولين النقي لعالج اإلنسان ،وقد استُخدم اإلنسولين إلنقاذ حياة مرضى الس ّكر ّ
ي من النوع  2سو ًء تتلف خاليا البنكرياس لديهم ويحدُث نقص في اإلنسولين في أجسامهم ،لذلك
وضع مرضى الس ّكر ّ
ضا.
يحتاجون إلى االنسولين كعالج أي ً
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أ .البيوتكنولوجيا التقليديّة :استخالص اإلنسولين من الحيوانات

ب .البيوتكنولوجيا التي تعتمد على الهندسة الوراثيّة :إنتاج اإلنسولين البشري داخل البكتيريا واستخالصه منها.

رسم  :1.16استخالص وتنقية اإلنسولين بواسطة عمليّات بيوتكنولوجية
أ .كان استخالص اإلنسولين من بنكرياس الحيوانات ،بين السنوات  ،1980-1922أحد االنجازات البارزة للبيوتكنولوجيا التقليديّة.
ي آخر .إذا رغبنا
ي معيّن في كائن ح ّ
ب .تُم ّكِن تقنيّة الـ  DNAالريكومبننتي من إنتاج تركيبات جديدة من الـ  DNAبهدف التعبير عن  DNAمن كائن ح ّ
بالتعبير عن بروتين بشري ُمعيّن داخل بكتيريا ،نقوم بربط الـ  DNAالبشري ال ُمشفِّر لهذا البروتين بمنطقة ُمراقبة تابعة للبكتيريا .بعد إدخال التركيبة
الجديدة من الـ  DNA( DNAإنسان  -بكتيريا) إلى البكتيريا ،تُتيح عوامل النسخ الموجودة داخل البكتيريا التعبير عن الـ  DNAالبشري وإنتاج
البروتين البشري .وفي النهاية يت ّم استخالص البروتينات التي أُنتجت بتقنيّات الـ  DNAالريكومبننتي من البكتيريا ،ومن ث ّم تت ّم تنقية هذه البروتينات.
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كما ذكرنا ،تركيبات الـ  DNAالجديدة التي تُش ِفّر إلى بروتينات (التي تُعتبر أدوية) ،تُنقل إلى الكائن الحي المرغوب ،الذي يُش ّكل
"مصنع إلنتاج البروتينات" .هذا األمر يُم ّكن من الحصول على تشكيلة من البروتينات البشريّة بجودة عاليّة .اإلمكانيّات الكامنة في
ي ُمعيّن صفات جديدة تحسّن من صفاته (رسم
الهندسة الوراثيّة تُم ّكن أي ً
ضا من استغالل تركيبات  DNAجديدة ،من أجل منح كائن ح ّ
متحول وراثيّا
ي ُمتبرع ويُعبّر عنه داخل جسمه بكائن ترانسجيني أو
ّ
ي الذي يستقبل جين من كائن ح ّ
 .)1.17يُس ّمى الكائن الح ّ
ي
( .)Transgenic organismفي بعض األحيان يُطلق عليه اسم “كائن ُم َه ْن َدس وراثيًّا" .أ ّما الجين الذي يدخل إلى الكائن الح ّ
الترانسجيني ويُعبّر عنه داخله يُس ّمى ترانسجين.
أ .أسس عمليّة التحسين الوراثي بواسطة الهندسة الوراثيّة

ب .مثال على تحسين وراثي في النباتات :إنتاج نباتات صامدة أمام حشرات بواسطة جين مصدره من البكتيريا

رسم  :1.17عمليّات التحسين الوراثي للكائنات الحية بواسطة الهندسة الوراثية
في التحسين الوراثي العصري للكائنات الحيّة يت ّم استغالل تقنيّة الـ  DNAالريكومبننتي ،وهي تعتبر التقنية المركزيّة من تقنيّات الهندسة الوراثيّةّ .أو ًل،
ي ال ُمتبرع" ،ث ّم نقوم بربط هذا الـ DNAبـ DNAآخر يعمل
نقوم بإيجاد الـ  DNAال ُمشفِّر إلى البروتين الذي يمنح الصفة المطلوبة في "الكائن الح ّ
ي ال ُمستقبل" الذي يقوم
الح
"الكائن
إلى
الريكومبننتي)
(الـDNA
ي ال ُمستقبل" .يت ّم إدخال تركيبة الـ  DNAالجديدة الناتجة
ّ
كمنطقة ُمراقبة في "الكائن الح ّ
بالتعبير عن الـ  DNAالذي أُدخل إليه .البروتين الناتج يمنح صفة ُمحسنّة أو صفة جديدة ذات قيمة بيوتكنولوجيّة .حتى اآلن ت ّم إنتاج نباتات ترانسجينيّة
عديدة تُع ِبّر عن جينات من بكتيريا ،من نباتات أخرى أو حتى جينات بشريّة.

حتى اآلن ،يظهر َّ
أن استغالل تشكيلة الكائنات الحيّة التي اُنتجت بطرق الهندسة الوراثيّة ألهداف زراعيّة وطبيّة هو تعبير عن القدرة
ّ
ْ
الهائلة الكامنة في هذا المجال .الطموح إليجاد عالج لألمراض وإلنتاج نباتات ترانسجينيّة يُمكنها أن تو ِفر غذاء ذا جودة أكبر
لسكان هذا العالم ،يُشجع البحث في مواضيع عديدة .أحد مجاالت البحث والتطبيق األساسيّة الذي يحتاج إلى مجال الهندسة الوراثيّة
هو المجال الذي يبحث في إيجاد وظائف الجينات وتحديد الجينات التي تملك أهميّة بيولوجيّة ،زراعيّة ،طبيّة وإقتصاديّة .فقط عندما
نعرف وظيفة الجين يُمكن ْ
أن نقوم باستغالله من أجل انتاج األدوية أو من أجل تحسين صفات الكائن الحي .نحن النزال في بداية
الطريق لتحديد وظائف الجينات ،والتزال الطريق طويلة أمامنا حتى نجد تطبيقات بيوتكنولوجيّة جديدة.
ماذا يجب أن نعمل حتى نجد وظيفة الجين والتطبيق البيوتكنولوجي المناسب له؟ سنتحدث عن هذا في بقية فصول الكتاب.
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سؤال 1.4
حددّوا بالنسبة لكل واحدة من الجمل التاليّة ما إذا كانت صحيحة أ ْم غير صحيحة ،صححوا الجمل غير الصحيحة.
 .1عن الصفات التي تنتقل بالوراثة ،مسؤولة وحدات ُمنفردة تُدعى “جينات”.
 .2الجين ،قبل كل شيء ،عبارة عن مقطع بروتين يخزن معلومات.
 .3تتواجد لدى كل فرد صيغتان من كل جين.
 .4تختلف صيغ الجين الواحدة عن األخرى بسبب االختالف في تسلسل األحماض االمينيّة للجين.
 .5المصطلحات “صيغة الجين” َو “ أليل” هي مصطلحات ُمترادفة.
ي فقط.
 .6في معظم الحاالت تحتوي كل خليّة في الكائن الحي على قسم من جينات الكائن الح ّ
 .7الجينات تنتقل بالوراثة من جيل إلى آخر بواسطة خاليا جنسيّة :كل خليّة جنسيّة تنقل زوج من األليالت من كل جين.
 .8يُمكن أن نجد البروتينات في السيتوبالزم ،ولكن يُمكن ْ
ضا ،في مكان إنتاجها.
أن نجدها في النواة أي ً
شركائه َّ
 .9أثبت افري و ُ
أن البروتينات ليست مسؤولة عن الصفات.
 .10أثبت واطسون وكريك َّ
أن الـ DNAهو المادة الوراثيّة.
 .11دي أوكسي أدنوزين ثُالثي الفوسفات ( )dATPهو نوع النوكليوتيد الذي يت ّم دمجه في الـ.DNA
 .12يوجد في الخلية  4نوكليوتيدات يُمكنها ْ
أن تندمج في الـ.RNA
ضا في الـ RNAترتبط ببعضها بواسطة أربطة ببتيديّة.
 .13النوكليوتيدات في الـ DNAوأي ً
 .14في الطرف  ’3لجديلة  DNAأو  RNAيتواجد س َّكر يحتوي على مجموعة هيدروكسيل ( )OHفي الموضع  ’3ل ُجزيء الس َّكر.
 .15الطرف  ’5لألوليجو -نوكليوتيد الذي يعمل كبرايمر يُستخدم لبداية إنتاج جديلة ُ DNAمكملّة.
 .16في عمليّة ُمضاعفة الـ ،DNAيحدُث بناء لجديلتي  DNAجديدتين ترتبطان الواحدة باألخرى إلنتاج ُجزيء  DNAجديد.
 DNA .17بوليميراز هو إنزيم يقوم ببناء  RNAبحسب الـ.DNA
RNA .18بوليميراز الموجود في سيتوبالزم الخاليا حقيقيّة النواة يقوم بإنتاج  RNAبحسب الـ.RNA
 .19اإلنزيم المسؤول عن عمليّة النسخ هو  DNAبوليميراز.
 .20عندما نجد في خليّة ُمعيّنة بروتين  Xناتج بحسب الجين  .Xمعنى هذا َّ
أن الجين Xتُرجم إلى بروتين في الخلية.
 .21جين ُمعيّن يُمكن ْ
أن يت ّم التعبير عنه في نوع واحد فقط من الخاليا.
 .22الطفرة تؤدّي دائ ًما إلى انخفاض في نشاط البروتين.
 .23تعبير ُمرتفع عن جين ُمعيّن يُمكن ْ
أن يتميّز بوتيرة نسخ عالية لهذا الجين.
 .24عندما ت ّم رفع درجة الحرارة بـ  0.5درجة مئوية ارتفع التعبير عن جين  H70في خاليا اإلنسان .من هنا يُمكن ْ
أن نستنتج َّ
أن
تعرضت إلى درجة حرارة عالية أحتوت على كميّة أقل من الـ RNAالتابع لـُ H70مقارنة بخاليا تجربة ال ُمراقبة.
الخليّة التي ّ
مر البروتين  H99بتغيّر في المبنى وكنتيجة لذلك ازداد نشاطه .نستنتج من
 .25عندما ارتفعت درجة الحرارة ،في بيئة الخليّةّ ،
ذلك َّ
أن وتيرة نسخ الجين  H99ازدادت وهذا هو االمر المسؤول عن ارتفاع نشاط البروتين.
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سؤال 1.5
عندما ترتفع درجة الحرارة في بيئة الخليّة بدرجة مئوية واحدة يرتفع التعبير عن ما يُقارب  20جين ،سنُسمي هذه الجينات باختصار
أن هذه الجينات ضروريّة لحماية الخليّة من الحرارة ،لذلك يُمكن ْ
أن نتنبأ َّ
 .)H-Heat( 89H70-Hلهذا نفترض َّ
بأن هذه الجينات
مسؤولة عن صفة ُمقاومة الخاليا للحرارة.
حدّدوا أي من الجمل التالية تصف حدث ُممكن ،صححوا الجمل غير الصحيحة.
 .1عندما ترتفع درجة الحرارة ،في بيئة الخليّة ،يظهر َّ
أن عامل النسخ  Yقد ارتبط بمنطقة ُمراقبة الجين

.H77

 .2عندما تنخفض درجة الحرارة في بيئة الخلية ُمجددًّا إلى درجة الحرارة المثاليّة تعود وترتفع كميّة الـ RNAبوليميراز الموجود
على الجين .H70
ضا وتيرة ترجمة الـ RNAالناتج من جين .H82
 .3عندما ترتفع درجة الحرارة في بيئة الخليّة ترتفع أي ً
تعرضها للحرارة ويزيد من سرعة تفككها.
مرت بعملية تخثّر بعد ّ
 .4الجين  H79يُش ِفّر إلى بروتين يرتبط بالبروتينات التي ّ
 .5إذا قمنا بمنع التعبير عن الجينات َ H72و  H82بشكل ُمحدّد ،تزداد ُمقاومة الخاليا لدرجات الحرارة المرتفعة.
 .6يُش ِفّر الجين  H80إلى بروتين وظيفته إيقاف إنتاج بروتينات ذات حساسيّة زائدة للحرارة َو "توفير المشاكل" لحين عودة درجة
الحرارة إلى الدرجة المثاليّة.
 .7الجين  H80ضروري لمنح صفة ال ُمقاومة النسبيّة لتغيير الحرارة ،ولكن هذا الجين وحده ال يكفي ليمنح (ليضمن) هذه الصفة.
َ .8كتْم التعبير عن الجين  Yالمذكور في البند  1بشكل ُمحدَّد ،يزيد من ُمقاومة الخاليا الرتفاع درجة حرارة البيئة.
تحول الناتج البروتيني لهذا الجين إلى ناتج غير فعّال .هذه الطفرة تُص ِعّب على
 .9شخص لديه طفرة في الجين  ،H77هذه الطفرة ّ
الشخص التعامل مع ارتفاع درجة حرارة جسمه عند تعرضه لالنفلونزا.
 .10هناك تشابه بين تسلسل األحماض االمينيّة للبروتين ال ُمشفَّر بواسطة الجين H77وبين الجين ال ُمشفَّر بواسطة الجين .H88

سؤال 1.6
قبل انقسام الخاليا بقليل ،وليس كما هو الحال في المراحل األخرى من دورة حياة الخاليا ،نجد َّ
أن التعبير عن الجين  Wضعيفًا بينما
يكون التعبير عن الجين  Sقويًا .يحدث هذا نتيجة وجود كميّة كبيرة نسبيًا من ُجزيئات اﻟ RNAالناتجة من الجين  ،Sووجود كميّة
صغيرة نسبيًا من ُجزيئات اﻟ RNAالناتجة عن الجين .W
ً
وأي منها غير مقبول؟ علل إجابتك .صحح األقوال إذا كان بإمكانك فعل ذلك.
أي من األقوال التالية
مقبول ْ
 .1للجين  Sوظيفة في تحضير الخاليا لعملية اإلنقسام ،بينما ال يوجد للجين  Wوظيفة كهذه.
صا بال ُمقارنة
 .2قريبًا من لحظة انقسام الخلية ،يكون مستوى فعاليّة عوامل النسخ ال ُمرتبطة بمنطقة ُمراقبة الجين ُ Sمرتفعًا ،خصو ً
مع عوامل النسخ ال ُمرتبطة بمنطقة ُمراقبة الجين .W
 .3وتيرة تكرار عمليّة نسخ الجين  Sبواسطة الـ DNAبوليميرازعالية بال ُمقارنة مع عمليّة نسخ الجين .W
 .4قُبيل انقسام الخلية ،تزداد وتيرة نسخ الجين  Zالذي يُش ِفّر إلى عامل نسخ ُمعيّن ،ولهذا يرتبط عامل النسخ بمنطقة ُمراقبة الجين .S
 .5قبل انقسام الخاليا يرتبط بالجين  Sبروتين يُعيق عمليّة النسخ.
 .6قُبيل انقسام الخلية يزداد نشاط عامل ُمعيّن يقوم بتفكيك اﻟ RNAالناتج من الجين Wبشكل انتقائي.
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עיקרי הפרק
مفاهيم و ُمصطلحات

•الشيفرة الوراثيّة ()Genetic code

•صفة تنتقل بالوراثة

•الكودون وأنواع الكودونات

•جين

•ريبوزوم

•أليل (صيغة من الجين)

•صفة على مستوى الكائن الحي

•مادّة وراثيّة

•صفة على مستوي الخلية

•جينوتيب

•صفة ُجزيئيّة

•فينوتيب

•جينوم

•طفرة ،طفرة نقطيّة

•كروموسوم

•البروتينات واألحماض األمينيّة كوحدات بناء
أساسيّة

•نوكلئوزوم

•الخليّة تحتوي على نواة ،عضيّات ،سيتوبالزم
غشاء وأحماض نوويّةDNA ،RNA:
•قواعد نيتروجينيّة :أدنين( ،)Aغوانين (،)G
سايتوسين ( ،)Cثايمين ( )Tويوراسيل ()U
•نوكليوتيد  : DNAمجموعة فوسفات ،دي
أوكسي ريبوز ،قواعد نيتروجينيَة (G ،T ،C
)A،
•نوكليوتيد  :RNAمجموعة فوسفات ،ريبوز،
قواعد نيتروجينيَة ()A، G ،U ،C
•رباط فوسفو دي إستر
•جديلة  ،DNAجديلتان ُمك ّملتان
•قواعد ُمكملّة C-G A-T/U :
•أربطة هيدروجينيّة
•اللولب ال ُمزدوج
• ُمضاعفة الـ:DNAإنتاج جديلتين

•التعبير عن الجين
•ُ RNAمش ِفّر َو  RNAغير ُمش ِفّر
• RNAرسول
• RNAريبوزومي RNA،ناقلRNA ،
صغير ُمعيق (فصل )8
•عامل نسخ
•منطقة ُمراقبة
•موقع ربط لعامل النسخ
•إنترون
• إكسون
•بيوتكنولوجيا
• DNAريكومبننتي
•ترانسجين
متحول وراثيّا
ي ترانسجيني –
ّ
•كائن ح ّ

•جمع برايمر( بادئ) :برايمرات ( بادئات)
•“المبدأ المركزي” (The central
)dogma
•جديلة القالب
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النقاط األساسيّة في الفصل
مفاهيم أُسس وعمليّات

توجهات بحث

•الـ DNAكمادّة وراثيّة

• ُمساهمة ميشر

• ُمضاعفة الـ :DNAإنتاج جديلتي DNA

•تجربة إيفري و ُ
شركائه

•نسخ ()Transcription

• ُمساهمة واطسون وكريك

•ترجمة ()Translation

• ُمساهمة آرثر كورنبرغ

•تسلسل ُمميّز من األحماض األمينية تو ّجه
إلنتاج مبنى بروتين خاص .للبروتين ذا المبنى
الخاص يوجد وظيفة خاصة.

•إقحام الـ DNAالريكومبننتي إلى الخلية

•الـ DNAونواتجه كمسؤولين عن الصفات.
•الجين يشترك بتحديد الصفة
•الجين يُش ِفّر إلى RNA
•الجين يُش ِفّر إلى بروتين
•الجينات موجودة في الـDNA
• DNAال يحتوي على جينات
•ُ DNAمش ِفّر
• DNAغير ُمش ِفّر
•تعبير عن الجينات بشكل انتقائي
• ُمراقبة عمليّة النسخ
•ال ُمراقبة والتغيير التي تحدُث على اﻟ.RNA
•ال ُمراقبة والتغيير التي تحدُث على البروتينات.
صل (ٍ)Splicing
والو ْ
•القطع َ

•ما هي وظائف الجينات؟
أنواع البروتينات
• DNAبوليميراز
• RNAبوليميراز
•البروتينات الموجودة في الريبوزوم ،النواة،
السيتوبالزم ،غشاء الخلية.
•بروتينات الهيموجلوبين
•بروتين الهيموجلوبين
•عامل نسخ أيًا كان.
•إنزيم RNase
•إنسولين
•هستونات
•بروتينات تُفكك البروتينات

صل البديل ) )Alternative Splicing
الو ْ
• َ
•تفكيك الـRNA
•تفكيك البروتين
ي " ُمتبرع" بالـDNA
•كائن ح ّ
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َ ْ
قطع الـ DNAبواسطة
إنزيمات التقييد وتشخيصه
في سنوات اﻟ 50من القرن العشرين ت ّم استخالص الـ DNAمن داخل الخاليا دون صعوبة خاصة ،وأصبح من الممكن الحصول
على ك ّميّات كبيرة من الـ  DNAالنقي ،من البروتينات وال ُجزيئات األخرى .بفضل وجود  DNAنقي استطاع العالمان واطسون
ي األبعاد للـ ( DNAفصل ،)1لكن كانت تنقصهم وسائل لتحديد المعلومات ال ُمشفَّرة في الـ  .DNAعمليًّا
وكريك تحديد المبنى الثالث ّ
كانت تنقص الوسائل لعزل الجينات وتحديد تسلسل قواعدها ،وبالذات كانت تنقص وسائل عالج ّأولي لجزيء الـ  DNAالموجود
شقّت الطريق في هذا المجال بفضل اكتشاف مجموعة إنزيمات ذات قدرة على قَ ْ
في الخليّة ألنّه عبارة عن ُجزيء طويل .لقد ُ
طع الـ
 DNAبشكل ُمراقب الى مقاطع  DNAقصيرة .تُعرف في أيامنا عدّة مئات من هذه اإلنزيمات والتي تُس ّمى باسم انزيمات التقييد
ضا .تُستعمل هذه
(אנזימי הגבלה –  ،)Restriction enzymesفي بعض األحيان نسمي هذه اإلنزيمات ،إنزيمات القطع أي ً
االنزيمات على نطاق واسعٍ وهي حيوية للعاملين في مجال البيولوجيا ال ُجزيئيّة وكذلك في مجال الهندسة الوراثيّة.
كيف ت ّم اكتشاف إنزيمات القطع التي تُعرف باسم إنزيمات التقييد؟ ما هو مصدر التسميّة؟ ما الذي يُميّز إنزيمات التقييد ،وكيف تعمل
هذه اإلنزيمات؟ كيف يُمكن استعمال هذه اإلنزيمات في التشخيص األولي لمقاطع اﻟDNA؟

“قصة حرب” :اكتشاف إنزيمات التقييد
في بداية سنوات الخمسين ،في الواليات المتحدة ،قام العالمان لوري وهومن ( )Salvador Luria and Mary Humanببحث
العالقة المتبادلة بين البكتيريا والبكتيريوفاجات (בקטריופאג’ים) .البكتريوفاجات هي فيروسات تهاجم البكتيريا حيث تتشبث
بالبكتيريا وتُدخل إليها الـ DNAالخاص بها ،كما هو موضّح في الرسم  .2.1في بعض األحيان في أعقاب دخول الـ DNAالتابع
للبكتريوفاج إلى البكتيريا ،يتكاثر البكتريوفاج داخل البكتيريا ويؤدّي إلى تفكيكها .البكتيريا من جانبها تحاول ال ُمقاومة  ،حيث ّ
إن
لديها وسائل تدافع بها عن نفسها ضد الفيروسات .طريقة دفاع البكتيريا عن نفسها ليست سهلة ،حيث تبيّن ّ
أن البكتيريا تستطيع أن
تحمي نفسها من أنواع معيّنة من البكتريوفاجات ،ولكنها تعجز عن حماية نفسها من أنواع أخرى منها .ادّعى العا ِلم لوري ّ
أن
عرفت هذه الظاهرة باسم ظاهرة التقييد (תופעת
تح ْد من (تقيّد) تكاثر بكتريوفاجات معيّنة فقط داخلها .لهذا ُ
البكتيريا تستطيع أن ِ
ההגבלה).
لم يستطع العا ِلم لوري أن يكتشف الآللية ال ُجزيئيّة لظاهرة،لكنّه اكتفى بالتنبؤ ووصف األحداث ال ُممكنة .ادعى لوري ّ
أن الـ DNA
ضا بـنفس "التغيير" أو "بتغيير"
يمر أي ً
يمر بـ" تغيير" خاص بهَ ،والـ  DNAالتابع لبكتريوفاج معيّن ّ
التابع لنوع ُمعيّن من البكتيريا ّ
آخر .وقد اقترح أنّه عندما يكون “التغيير” الذي يحدث على الـ  DNAالتابع

حاول طالب البحث الجديد في فريق البحث التابع للدكتورة جينيطيت أن يُنمي البكتيريا .لم ينجح بذلك خالل األيام األولى
ّ
ألن البكتيريا حيث تكاثرت بصعوبة .أخبره شخص يعمل في ال ُمختبر ال ُمجاور أنّه من الممكن أن تكون البكتيريا ملوثة
بالبكتريوفاجات ،وهي فيروسات ذات قدرة على ُمهاجمة البكتيريا والقضاء عليها .في الحال تذكر طالب البحث عدّة أقوال
عن البكتيريا.
ت تبدين في حالة سيئة ....البكتيريا الصديقة :لدي فيروس....
•البكتيريا للبكتيريا الصديقة :أن ِ
•ماذا قالت "انثى البكتيريا" لـ"ذكر البكتيريا"؟ من يحتاج إلى البيولوجيا عندما تكون الكيمياء بيننا؟
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تكبير إضافي
أ .البكتيريا والبكتريوفاج
تصوير بميكروسكوب إلكتروني

تصوير بميكروسكوب إلكتروني

تصوير بميكروسكوب إلكتروني

تكبير
بكتريوفاجات عديدة تهاجم
خليّة بكتيريا واحدة

عدد كبير من البكتيريا
على طرف دبوس

ب .عدوى البكتيريا بواسطة البكتريوفاج

بكتريوفاج واحد

بكتريوفاج
 DNAالبكتريوفاج

اختراق DNA
البكتريوفاج لخلية
البكتيريا

جدار البكتيريا

الـ
 DNAالكروم
وسومي التابع
لبكتيريا

بعد دخول الـDNA
إمكانيّة أ
البكتيريا ّ
تقطع وتفكك DNA
البكتريوفاج وتبقى حيةً

إمكانيّة ب
ال يت ّم قطع  DNAالبكتريوفاج ،وهذا
الـ DNAيُم ّكِن من إنتاج بكتريوفاجات
جديدة ،وفي أعقاب ذلك تتفكك خليّة
البكتيريا

رسم  :2.1البكتيريا ،البكتريوفاجات والعالقات المتبادلة بينها.
أ .صور توضّح النسبة بين حجم البكتيريا والبكتريوفاج.
ب .خالل عدوى البكتيريوفاج للبكتيريا ،يقوم البكتريوفاج بااللتصاق بالبكتيريا وإدخال الـ  DNAالخاص به إليها .يصف الرسم أيضًا التأثيرات الممكنة
لعمليّة العدوى .لصفات الـ  DNAالتابع للبكتيريا ولصفات الـ  DNAالخاص بالبكتريوفاج وظيفة حاسمة في نجاح معركة البكتريوفاج ضد البكتيريا
أو عدمه.
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للبكتريوفاج مختلفًا عن "التغيير" الموجود في الـ  DNAالتابع للبكتيريا تتغلب البكتيريا على البكتريوفاج وعندها تستطيع أن تمنع
تكاثر البكتريوفاج داخلها وبالتالي تمنع تتفكك خليّة البكتيريا .بالمقابل عندما يكون "التغيير" الموجود في الـ DNAالتابع للبكتريوفاج
مطابقًا "للتغيير" في الـ DNAالتابع للبكتيريا ال تستطيع البكتيريا حماية نفسها من البكتريوفاج ،ويتكاثر البكتريوفاج داخل البكتيريا
م ّما يؤدي إلى تفكك البكتيريا وموتها.
“التغيير” وكذلك اآللية الجزيئية لظاهرة التقييد بقيت غير معروفة لمدّة  10سنوات بعد أن انتهى بحث لوري .في سنة ،1962
األولية عن آلية التقييد على يد البيوكيميائي السويسري آربر ( ،)Werner Arberحيث قام مع زمالئه
فقط ،حصلنا على المعلومات ّ
بمعرفة "التغيير" الموجود في الـ  DNAوالذي تنبأ به لوري .التغيير الذي ت ّم اكتشافه هو مجموعة ميثيل ( )CH3تقوم بإضافتها
إنزيمات تغيير معيّنة ،تُعرف باسم ميثيالزات (מתילאזות) ،تُضاف مجموعة الميثيل إلى القاعدة أدنين ( )Aأو إلى القاعدة
سايتوسين (( )Cانظروا الرسم  2.2أ‘) .إنزيمات التغيير هذه تقوم بإضافة مجموعة الميثيل في مواقع ذات  8-4قواعد تُعرف باسم
مواقع تقييد (אתרי הגבלה – .)Restriction Sitesمواقع تقييد معيّنة لها تسلسل ُ DNAمعيّن وخاص .مواقع التقييد يُمكنها
أن تتواجد في الـ  DNAمن أي مصدر كان بما في ذلك الـ  DNAالخاص بالبكتيريا والبكتريوفاجات .مجموعة الميثيل الموجودة
تتعرف على التسلسل في
في مواقع تقييد معيّنة يُمكنها أن تحمي من إنزيمات أخرى تُعرف باسم انزيمات التقييد .إنزيمات التقييد
ّ
موقع التقييد وتقوم بقطعه ،فقط ،عندما ال تتواجد عليه مجموعة ميثيل .الباحث األول الذي قام بعزل إنزيم تقييد يقوم بالقطع في موقع
تقييد خاص كان هيملتون سميث (.)Hamilton Smith
ساعد عزل وتشخيص الميثيالزات وإنزيمات التقييد على شرح ظاهرة التقييد بمصطلحات البيولوجيا ال ُجزيئية .اتضح ّ
أن بكتيريا
معيّنة يُمكنها أن تُعبر عن ميثيالز (מתילאז) خاص يُغيّر الـ  DNAويُضيف له مجموعة ميثيل في موقع تقييد معيّن .وفي نفس
الوقت تقوم هذه البكتيريا بالتعبير عن (إنتاج) إنزيم تقييد خاص يستطيع القطع في نفس موقع التقييد فقط اذا لم يكن عليه
مجموعة ميثيل .بهذه الطريقة يكون الـ  DNAالتابع لهذه البكتيريا
محميًا من إنزيمات القطع الخاصة بالبكتيريا ذاتها بواسطة مجموعة
ً
ي
وجود  DNAالبكتريوفاج
كامل هو أمر ضرور ّ
ي ،حيث يش ِ ّكل "سالح" البكتيريا
الميثيل .لكن إنزيم التقييد ضرور ّ
ألجل تكاثر البكتريوفاج داخل البكتيريا .هذا التكاثر
الذي يقوم بقطع الـ  DNAالتابع للبكتريوفاجات .هذا القطع يمكنه أن
يؤدّي إلى تفكيك البكتيريا
يت ّم في الحالة التي يكون فيها الـ  DNAالتابع للبكتريوفاج غير مرتبط
بمجموعة ميثيل في موقع التقييد الذي يتعرف عليه إنزيم التقييد التابع
للبكتيريا .في حالة كهذه ال يستطيع البكتريوفاج التكاثر داخل البكتيريا وتفكيكها (.انظر المثال في الرسم  2.2ب’) .حاز الباحثان آربر
وسميث سنة  1978على جائزة نوبل على اكتشافهما إنزيمات التقييد وتحليلهما آللية التقييد .لوري “المتنبئ بإنزيمات التقييد”
حاز على جائزة نوبل سنة  1969على عمله في مجال مبنى وتكاثر الفيروسات .إنزيمات التقييد هي أداة ضرورية في الهندسة
الوراثية .ما هي مميزاتها البارزة؟

بالتنوع :أنواع ُمختلفة من إنزيمات التقييد وأنواع ُمختلفة من القطع
القوة هي
ّ
إنزيمات التقييد مصدرها من البكتيريا ،وهي تقوم بقطع الـ  DNAفي تسلسالت قواعد ُمعيّنة تُعرف باسم مواقع تقييد .هدف
إنزيمات التقييد داخل البكتيريا هو قطع الـ  DNAالتابع لفيروسات (لبكتريوفاجات) ُمعيّنة تُهاجمها  ،وبذلك تح ّد من تكاثر هذه
الفيروسات داخلها (الرسوم  2.1ب’ و  2.2ب’) .يستعمل الباحثون في مجال الهندسة الوراثية إنزيمات التقييد من أجل قطع الـ
 DNAداخل أنابيب االختبار من أجل الحصول على مقاطع  DNAقصيرة ،تساعد في تنفيذ عدة عمليّات أساسيّة في مجال الهندسة
يتعرف كل إنزيم تقييد على موقع تقييد ذا تسلسل قواعد ُمعيّن يبلغ طوله  6 ،4أو  8قواعد .إنزيم التقييد يرتبط بموقع التقييد
الوراثيّةّ .
التعرف عليه ويقوم بقطع الـ  DNAفي هذا الموقع (انظر الرسم  .)2.3يت ّم القطع بواسطة تفكيك األربطة
الخاص الذي يستطيع
ّ
ّ
الفوسفو دي إستيريّة بين اثنان من النوكليوتيدات في كل واحدة من جديلتي الـ .DNA
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(�+)CH
إنزيم تغيير (مثيالز)

نوكليوتيد فيه القاعدة النيتروجينية أدنين تحتوي على ميثيل
موقع تقييد 1

نوع أ

نوكليوتيد يحتوي على القاعدة النيتروجينية أدنين

نوع ب

موقع تقييد 2

الرسم  :2.2التغيير علىالقواعد بواسطة مجموعة ميثيل (� ،)CHوتأثيرات مكان التغيير في الـ  DNAعلى العالقة المتبادلة بين البكتريوفاجات
والبكتيريا.
ُ
أ .يعرض الرسم نوكليوتيد األدنين ونوكليوتيد األدنين الذي أضيفت له مجموعة ميثيل.
ب .مثال لظاهرة التقييد :ميثيالز ُمعيّن يُضيف مجموعة ميثيل إلحدى القاعدتين –أدنين أو سايتوسين – في موقع تقييد ُمعيّن فقط .في هذا الرسم يوجد
ع ْي البكتريوفاج .كذلك يُبيّن الرسم َّ
أن الميثيالز التابع للبكتيريا يقوم بإضافة
تفصيل لموقعَ ْي التقييد الموجودين في البكتيريا وفي ك ّل واحد من نو َ
يمر بعمليّة إضافة مجموعة ميثيل في
له
التابع
DNA
والـ
ميثيالز،
البكتريوفاج
مجموعة ميثيل إلى األدنين على التسلسل  .TCGAال يوجد لدى
ّ
البكتيريا التي يَ ْنتُج فيهاَ .حسْب هذا الرسم البكتريوفاج من النوع أ ال يستطيع التكاثر في البكتيريا ،أ ّما النوع ب فيستطيع ذلك .ينبع هذا من َّ
أن النوع
ب لديه مجموعة ميثيل في نفس موقع تواجد مجموعة الميثيل لدى البكتيريا ( في موقع التقييد رقم  ،)2بخالف ما هو لدى البكتيريا من النوع أ التي
لديها مجموعة ميثيل في موضع التقييد  .1باإلضافة الى ذلك إنزيم التقييد للبكتيريا يستطيع القطع في هذا الموقع فقط إذا لم تتواجد عليه مجموعة
ميثيل كما هو الحال في البكتريوفاج من النوع أ .لذلك بكتريوفاج من النوع أ ال يستطيع التكاثر داخل البكتيريا.
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مقطع ُ DNAمعد للقطع

موقع التقييد
Alu I

موقع التقييد

موقع التقييد

EcoR I

Alu I

موقع رباط الفوسفو دي إستير الذي يت ّم
قطعه بواسطة إنزيم التقييد

إنزيم التقييد EcoRI

موقع التقييد
EcoR I

انفصال أطراف الـ  DNAبعد القطع

أطراف ُمد ََّرجة ذات " أذناب" من
الـ  DNAأحادي الجديلة

أنواع ُمختلفة من القطع

قطع أملس بواسطة
اإلنزيم Alu I

قطع ُم َد َّرج بواسطة
اإلنزيم EcoRI

الرسم  :2.3قَ ْطع الـ  DNAبواسطة إنزيمات التقييد
درج يُس ّمى
القطع بواسطة اإلنزيم ) EcoRɪإي-كو-آر-وان) هو قطع يُ ْنتِج أطراف ذات ذنب من الـ  DNAأحادي الجديلة ،وبسبب مظهر األطراف ال ُم َّ
هذا القطع “قطع ُم َد َّرج” .بال ُمقابل القطع بـ  Aluɪيؤدّي إلى إنتاج أطراف ذات مظهر أملس.

تسلسل القواعد في موقع التقييد هو تسلسل من نوع بوليندروم (פולינדרום) .بوليندروم هو تسلسل يُقرأ بنفس الشكل من اليسار إلى
اليمين ومن اليمين إلى اليسار .مثالً الكلمات توت ،باب“ ،שמש” هي بوليندروم ،الجملة "ילד כותב בתוך דלי" والرقم 12321
ضا تسلسالت بوليندروميّة.
هي أي ً
موقع بوليندرومي في الـ  DNAهو موقع يشمل الجديلتين ،وهو موقع فيه التسلسل في الجديلة ال ُمش ِفّرة من الطرف  ’5الى الطرف
،’3الذي يُقرأ من اليسار الى اليمين مطابق للتسلسل الموجود في الجديلة ال ُمك ّملة والذي يُقرأ من اليمين الى اليسار ،أي من الطرف
ضا .مثالً،موقع التقييد لإلنزيم  EcoRɪالذي يظهر في الرسم  ،2.3فيه تسلسل الجديلة األولى من اليسار الى
 ’5الى الطرف  ’3أي ً
اليمين ( )GAATTCمطابق لتسلسل الجديلة األخرى الذي يُقرأ من اليمين الى اليسار (.)CTTAAG
الجدول  2.1يعرض معلومات تتعلّق بإنزيمات تقييد مقبولة االستعمال ،ويعرض معلومات عن مكان القطع الدقيق في مواقع
تصرف
القطع الخاصة بهذه اإلنزيمات داخل مواقع التقييد .حتى اآلن ت ّم عزل عدّة مئات من إنزيمات التقييد وهي موجودة تحت
ّ
البيولوجيين الذي يعملون في مجال البيولوجيا الجزيئيّة.
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اسم اإلنزيم

اسم البكتيريا التي عُزل منها اإلنزيم

موقع وطريقة القطع

القائمة  :2.1إنزيمات التقييد ،اسم البكتيريا التي عُزلت منها ومواقع التقييد الخاصة بها.
• – Puبورين :أدينين ( )Aأو جوانين (.)G
• – Pyبريميدين :سيتوزين ( )Cأو ثايمين (.)T
• Iمكان القطع في جديلة الـ ( DNAمكان فك الرباط الفوسفو دي إستيري).

كما هو معروض في الجدول  2.1وفي الرسم  ،2.3إنزيم التقييد يستطيع القطع بأحد الشكلين األساسيين للقطع .عندما يكون القطع على
يمين وعلى يسار مركز موقع التقييد البوليندرومي ،كما يظهر في المثال الموجود الرسم  2.3بالنسبة لإلنزيم  ،EcoRIتظهر أطراف
الـ  DNAبعد انفصال الجديلتين على شكل درجة ولذلك هذا الشكل ،من
أشكال القطع ،يُس ّمى “بالقطع ال ُمد ََّرج" ،في القطع ال ُمد ََّرج نحصل على
عادة ً تُشتق اسماء إنزيمات التقييد ال ُمختلفة من
"ذنب" من الـ  DNAاألحادي الجديلة في كل واحد من طرفَ ْي اﻟـ .DNA
الحرف األول السم البكتيريا والحرفان االول والثاني
يميل الطرف األحادي الجديلة ألن يرتبط (يلتصق) بطرف أحادي الجديلة
لنوع البكتيريا .هكذا ً
مثل ،اإلنزيم Sal lهو إنزيم
ذا تسلسل مك ّمل له ،لذلك تُعرف أطراف القطع ال ُمد ََّرج باسم أطراف
عزل من بكتيريا .Streptomyces albus
تقييد ُ
ضا .بالمقابل في أعقاب القطع بواسطة اإلنزيم  Alu Iالذي يت ّم
الصقة أي ً
والرقم الروماني ( )lيُشير إلى َّ
أن هذا اإلنزيم هو
في مركز موقع التقييد ،ت َ ْنتُج بعد القطع أطراف  DNAذات مظهر أملس
عزل من هذه البكتيريا.
اإلنزيم األول الذي ُ
(كما يظهر في الرسم  ،)2.3لذلك يُس ّمى هذا القطع “قطع أملس”.
سؤال 2.1
ي منها ت ُ ْنتِج أطراف ُم َد َّرجة؟
أ .أي من اإلنزيمات المعروضة في الجدول  2.1ت ُ ْنتِج أطراف ملساء وأ ّ
ب .عندما نتمعّن في الجدول جيّدًا ،يُمكن أن نالحظ وجود نوعين من القطع ال ُمد ََّرج ،حسب نوع األطراف الالصقة الناتجة عن
القطع .هناك إنزيمات ت ُ ْنتِج طرف أحادي الجديلة طرفه  ’3وإنزيمات ت ُ ْنتِج طرف أحادي الجديلة طرفه  .’5حد ّد بالنسبة لإلنزيمات
مرة أخرى في الطرف
الموجودة في القائمة  ،2.1نوع األطراف الالصقة الناتجة بواسطة القطع بهذه اإلنزيمات(.رمز :تمعّن ّ
األحادي الجديلة الموجود في الرسم )2.3
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سؤال 2.2
ي س’  2.2يعرض مقاطع الـ
افترض أنَّك قُمت بحضن مقطع ُمعيّن من الـ  DNAمع  7إنزيمات تقييد ُمختلفة .الرسم التخطيط ّ
ي.
 DNAالناتجة بعد القطع .رقم المقطع ال يُع ِبّر عن ترتيبه في مقطع الـ  DNAاألصل ّ
ي.
أ .ر ِت ّبوا من جديد المقاطع الموجودة في الرسم س’  2.2بحسب مكان وجودها (ترتيبها) في المقطع األصل ّ
رمز :تأ ّكد بعد “ترتيب المقاطع” من حصولك على مواقع تقييد بوليندرومية
ب .ح ّدِدوا أزواج المقاطع التي نَت َجت بعد قطعها بواسطة إنزيم تقييد ُمعيّن يظهر اسمه في القائمة .2.1
ج .توجد نواتج قطع من بين تلك الموجودة في الرسم س’  2.2لديها ميل لالرتباط الواحدة باألخرى بالرغم من انها نتجت بواسطة
القطع بإنزيمات تقييد ُمختلفة – حدد من هي هذه المقاطع.
سؤال 2.3
ي ،يُشتق احتمال وجود مواقع تقييد ُمعيّنة في موقع ُمعيّن من قوانين االحتمال
تتواجد مواقع التقييد في تسلسل الـ DNAبشكل عشوائ ّ
ي إنزيم
البسيطة .لديكم مقطع من الـ DNAطوله  30000زوج من القواعد ( 30كيلو قاعدة .)30Kb ،حسب قوانين االحتمال ،أ ّ
من بين االنزيمات التالية من المفترض أن يقطع مقطع الـ  DNAالمذكور أكبر عدد من المرات؟
أHaeɪɪɪ .

بEcoRɪ .

جNotɪ .

يتكون منها موقع التقييد في كل واحد من هذه اإلنزيمات.
رمز :تمعّن في الجدول  2.1وفتش عن عدد القواعد التي ّ

مقطع 1
مقطع 2
مقطع 3
مقطع 4
مقطع 5
مقطع 6
مقطع 7
مقطع 8
الرسم س’  :2.2مقاطع  DNAقصيرة نَت َجت من قطع مقطع  DNAبواسطة  7إنزيمات تقييد ُمختلفة.
ي؟
ما هو ترتيب هذه المقاطع في المقطع االصل ّ
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التشخيص األولي ل ُجزيء الـ :DNAقطع الـ ،DNAفصل المقاطع في الجل وخرائط التقييد
تناول القسم السابق ،من هذا الفصل ،قدرة إنزيمات التقييد المقبول
استعمالها على قطع الـ  DNAفي موقع تقييد خاص ومميّزات نواتج
القطع .أحد استعماالت إنزيمات التقييد هو إجراء تشخيص أولي
ي لمقطع الـ
ل ُجزيء ُ DNAمعيّن (مقطع ُ DNAمعيّن) .التشخيص األول ّ
 DNAيشمل تحديد مكان مواقع التقييد ال ُمختلفة الموجودة في المقطع،
هذه المعلومات تُم ِ ّكن من تحضير خريطة التقييد.
من أجل تحضير خريطة تقييد مقطع ُمعيّن من الـ  DNAنقوم بحضن
مقطع الـ  DNAمع عدد من إنزيمات التقييد المقبول استعمالها.

نقول "مقطع  ”DNAأو “ ُجزيء  ”DNAبلسان
ال ُمفرد ،ولكن غالبًا يُقصد بذلك نُسخ عديدة ُمتطابقة
من جزيء /DNAمقطع  .DNAفي الهندسة
الوراثية يت ّم العمل دائ ًما مع عدد كبير من نُسخ جزيء
الـ DNAالذي نبحثهّ ،
ألن العمل مع ُجزيء DNA
واحد ووحيد ال يُتيح بحثه .باإلضافة إلى ذلك ،من
التعرف على الـ DNAوتشخيصه بواسطة
أجل
ُّ
الوسائل ال ُمستعملة لذلك نحتاج إلى عدد كبير من
النُسخ من ك ّل ُجزيء .DNA

وبالنسبة لكل إنزيم نسأل األسئلة التاليّة:
 .1هل ت ّم قَ ْ
طع مقطع الـ  DNAبواسطة اإلنزيم؟
 .2ما عدد مقاطع الـ  DNAالتي نَت َجت بعد القطع؟
 .3ما طول مقاطع الـ  DNAالناتجة؟

كيف يتم تحضير خريطة التقييد؟
يصف الرسم  2.4المراحل األوليّة لتحضير خريطة تقييد مقطع ُ DNAمعيّن طوله  6000قاعدة ( .)6 kbفي المرحلة األولى يت ّم
حضن “ عيّنات” من مقطع الـ  DNAفي عدّة أنابيب اختبار ،في نفس الوقت ،مع إنزيمات تقييد ُمختلفة (في درجة حرارة 37ºC
بوجود بوفر مناسب) .إذا كان تسلسل مقطع الـ  DNAالذي نقوم بتشخيصه يحتوي على موقع تقييد واحد أو أكثر يستطيع ْ
أن
يتعرف عليه اإلنزيم ،سيَ ْنتُج في األنبوب خليط من مقاطع  DNAطولها أصغر من  .kb6لتحديد عدد وطول المقاطع التي نَت َجت
َّ
صل عن فصل مقاطع الـ  DNAبالجل بواسطة حقل كهربائي
بعد عمليّة القطع ،نقوم بفصلها بالجل بواسطة حقل كهربائي .شرح ُمف ّ
(الكتروفوريزا في الجل) موجود في الصندوق  .2.1باختصار ،الحقل الكهربائي الذي يت ّم وصل الجل به يُم ّكن من تحرك مقاطع الـ
 DNAبحسب طولها :كلّما كان المقطع أطول تكون المسافة التي يقطعها خالل زمن محدّد أصغر ،وكلما كان المقطع أقصر يقطع
ي لجل يحتوي على مقاطع  DNAفُصلت عن بعضها البعض.
مسافة كبيرة نسبيًا في الجل .في الرسم  2.4ب’ يُعرض رسم تخطيط ّ
نتائج البحث المعروضة في الرسم  2.4ب’ تُشير الى َّ
يتعرف عليه اإلنزيم
أن مقطع الـ DNAعلى ما يبدو ال يحتوي على موقع تقييد ّ
 .HindIIIبال ُمقابل ّ
فإن القطع بواسطة ك ّل واحد من اإلنزيمات  EcoRIو BamH Iأدّى الى إنتاج مقطعين من الـ ،DNAولذلك
يُمكن االستنتاج أنَّه لك ّل من  EcoRIو BamH Iيوجد بالتأكيد موقع تقييد واحد في هذا المقطع .يُمكن ْ
أن نُق ّدِر طول مقاطع الـ DNA
الناتجة بعد القطع بواسطة ال ُمقارنة بين المسافة التي تقطعها المقاطع ال ُمختلفة في الجل والمسافة التي تقطعها مقاطع من الـ DNA
ذات أطوال معروفة ُمسبقًا (مؤشر حجم للـ( DNAסולם  )DNAفي الرسم  2.4ب’) .المعلومات عن عدد وطول مقاطع اﻟ DNA
ي .خريطة التقييد ل ُجزيء ُ DNAمعيّن
الناتجة بعد القطع بإنزيمات التقييد ،تُم ّكنا من إنتاج "خريطة تقييد" لمقطع الـ DNAاألصل ّ
تصف مكان مواقع التقييد ال ُمختلفة في ُجزيء الـ DNAوالمسافة بينها.
بقيّة مراحل عمليّة تحضير خريطة التقييد لمقطع الـ  DNAالذي
يبلغ طوله  kb6معروض في الرسم  .2.5الرسم 2.5أ’ ي ع رض
من ال ُمعتاد تحضير خريطة تقييد في مرحلة ُمب ّكرة
الـمكون من  kb6والناتجتان عن
خريطتي تقييد ُممكنتين للمقطع
ّ
نسبيًا من البحث ،حيث أن الخريطة تُم ِ ّكن من معرفة
ُ
معالجة المعلومات التي عرضت في الرسم  .2.4من أجل تحديد
اإلنزيمات التي يمكن أن نستعملها لقطع مقطع الـ
مكان مواقع التقييد لإلنزيمات  EcoRIو BamH Iالواحد بالنسبة
 DNAالذي نبحثه ،من أجل "انتزاع" أجزاء من
لآلخر ،يجب أن نقطع مقطع الـ  DNAبواسطة اإلنزيمين EcoRI
المقطع التي نرغب ببحثها بشكل منفرد (فصل .)3
و BamH Iعندما يكونان في نفس األنبوب (قَ ْ
طع مزدوج -חיתוך
כפול) .الرسم  2.5ب’ يعرض نتائج القطع المزدوج لمقطع الـ .DNA
عرضت في القسم أ من الرسم ،تُم ِ ّكن من تحديد خريطة تقييد مقطع الـ DNA
معالجة المعلومات اإلضافيّة بالنسبة لإلمكانيات التي ُ
ْ ِّ
ُ
المفحوص بحيث تظهر فيها مواقع التقييد الخاصة باإلنزيمات ال ُمستعملة في التجربة(الرسم  2.5ج’) .يمكن أن ننفذ القطع بواسطة
ً
ّ
إضافية من أجل الحصول على خريطة تقييد أكثر تفصيل .استعماالت خرائط التقييد معروضة في الفصل .3
إنزيمات تقييد
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أ .قَ ْطع مقطع الـ DNAبواسطة إنزيمات التقييد للتشخيص
مقطع الـ DNAالذي نقوم بتشخيصه طوله 6Kb

HindIII

بوجود HindIII

BamHI

بوجود BamHI

EcoRI

في ك ّل أنبوب
يوجد نُسخ عديدة
من مقطع DNA
طوله  6Kbوهو

بوجود EcoRI

بدون إنزيم

تحميل عينة من كل أنبوب في أحد اآلبار في الجل

ب .فَصْل مقاطع الـ DNAحسب طولها في جل اجروز

كاتودا

أنبوب فيه مقاطع
 DNAبأطوال معروفة
ُمسبقًا “مؤشر حجم”

عدد كبير من نُسخ مقطع
 DNAطوله 1Kb

مؤشر حجم
الـDNA

أنودا

الرسم  :2.4تحديد مكان مواقع التقييد الموجودة في مقطع الـ – DNAقطع الـ DNAبواسطة إنزيمات التقييد وفَصْل مقاطع الـ DNAبواسطة
الكتروفوريزا في جل اجروز
أ .حضن مقطع الـ DNAمع إنزيمات التقييد ونقل القليل من عينة الـ DNAالذي ُحضن مع إنزيمات القطع إلى داخل بئر في الجل.
يتحرك إلى مسافة أبعد عن البئر.
ب .تمرير تيار كهربائي عبر الجل والسائل الذي يتواجد فيه .كلما كان المقطع أصغر
َّ
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أ .لتحضير خريطة تقييد مقطع الـ DNAالذي يبلغ طوله  6Kbنعتمد على النتائج المعروضة في الرسم .2.4

 .2أين يتواجد موقع التقييد لإلنزيم BamHɪ
إمكانية أ

 .1بحسب المعلومات التي تظهر في
الجل (الرسم  2.4ب’) يُمكن أن نعيّن
على الخريطة موقع التقييد لإلنزيم
EcoRɪ
إمكانية ب

ب .إلكمال تحضير خريطة تقييد المقطع المذكور توجد حاجة لقطع مقطع الـ" DNAقطعًا مزدو ًجا"
مقاطع  DNAذات أطوال معروفة ُمسبقًا.
نتائج قَ ْ
طع مقطع الـ DNAبواسطة EcoRɪ
نتائج قَ ْ
طع مقطع الـ DNAبواسطة BamHɪ
نتائج قَ ْ
طع مقطع الـ DNAبواسطة َ EcoRɪو
"( BamHɪقَ ْ
طع ُمزدوج").

“مؤشر حجم ”DNA

ج .خريطة التقييد مقطع الـ DNAالذي يبلغ طوله .6Kb

الرسم  :2.5تحضير خريطة تقييد مقطع ُ DNAمعيّن (يُعرض مقطع الـ  DNAفي الرسم  2.4ويبلغ طوله .)6Kb
يت ّم تحضير الخريطة باالعتماد على تشخيص نواتج القطع في الجل .األرقام تُشير الى عدد القواعد في مقطع الـ .DNA
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صندوق  :2.1االلكتروفوريزا في الجل لفَصْل مقاطع  DNAبحسب طولها.
صل مقاطع  DNAبحسب أطوالها.
من أجل تشخيص طول مقاطع  DNAومن أجل عزل مقاطع ُ DNAمعيّنة ،نستعمل مبدأ فَ ْ
ضا من رؤيتها ،هي طريقة تُعرف باسم الكتروفوريزا
الطريقة المقبولة لفصل مقاطع  DNAبحسب طولها ،والتي تُم ّكن أي ً
كون من األجروز و نسيجه يُذ ّكر بالجل الذي نأكله.
في الجل ( .)Gel Electrophoresisالجل النموذجي ال ُمستخدم ُم ّ
ي .في الرسم  2.6أً’ يُمكنكم رؤية جل مصنوع من األجروز ،عند إدخال
الكتروفوريزا معناها الفصل بواسطة حقل كهربائ ّ
الجل الى جهاز يحتوي على محلول مائي يحوي أمالح ،المحلول ذا قيمة  PHثابتة (بوفر) وتوصيله بالتيار الكهربائي تت ّم
مكون من مسحوق األجروز و بوفر مناسب ،ثم
عمليّة فصل مقاطع الـ .DNAيت ّم تحضير جل األجروز بواسطة غ َْلي ِ محلول ّ
تبريد محلول األجروز بعد صبه في قالب ،تتحد ّد أبعاد الجل بعد تصلبه بحسب ابعاد القالب .قبل أن يتصلب الجل يُدخل اليه
"مشط مع أسنان عريضة نسبيًّا" ،األمر الذي يُم ّكن من إنتاج آبار في القسم األعلى من الجل (تخيّلوا مثلجات اُخرجت منها
العصى :يؤدّي ذلك إلى إنتاج بئر واحدة) .خالل تحضير الجل يُضاف إلى األجروز مادّة ُمشعّة ذات قُدرة على االرتباط بالـ
ً ،DNA
مثل :بروميد االيثيديوم.
صل مقاطع اﻟ DNAفي الجل بحسب أطوالها؟ الى داخل اآلبار الموجودة في الجل تُدخل بحذر عينات DNA
كيف يت ّم فَ ْ
ُحرك
ي ي ِّ
ي خالل الجهاز الذي ُوضع فيه كل من محلول البوفر والجل .التيّار الكهربائ ّ
(الرسم  2.6أ’ .)2يت ّم تمرير تيّار كهربائ ّ
ُجزيئات الـ DNAالمشحونة بشحنة كهربائيّة سالبة باتّجاه األنودا ،وهو االلكترود المشحون بشحنة موجبة (مصدر الشحنة
السالبة للـ DNAهو مجموعات الفوسفات السالبة الموجودة فيه) .كما يُوضح في الرسم  2.6ب’ ،مقاطع الـ DNAالقصيرة
تتحرك مسافة كبيرة نسبيًا وتصل إلى بعد كبير عن البئر التي ُوضعت فيها العيّنة بالمقارنة مع مقاطع الـ  DNAالطويلة التي
كثيرا .لماذا تتحرك مقاطع الـ  DNAالقصيرة مسافة كبيرة في الجل؟ الجل
تتحرك مسافة صغيرة نسبيًا وال تبتعد عن البئر
ً
هو بوليمير ذا بنية مساميّة ،يمكن ْ
أن نشبهه باإلسفنج .كلما كان مقطع الـ  DNAأقصر يسهل عليه “االنزالق” داخل “ثقوب”
األجروز ولذلك فإن المقطع يتحرك مسافة كبيرة نسبيًا للمسافة التي يقطعها مقطع  DNAطويل .بعد مرور وقت ُمعيّن يتم
إخراج الجل من الجهاز ،ثم يت ّم تعريض الجل ألشعة فوق بنفسجية (( )UVالرسوم 2.6ب’ و2.6ج’) .يُمكن ْ
أن نالحظ خطوط
ُمشعة في األماكن التي تتواجد فيها مقاطع  .DNAالسبب في ذلك يعود الرتباط مادة بروميد االيثيديوم بجزيئات الـ DNA
خالل حركتها في الجل .الضوء فوق البنفسجي الذي يت ّم تعريض الجل له ،يُم ّكننا من رؤية إشعاع مادة بروميد االيثيديوم ذات
التركيز الكبير في جزيئات الـ  DNAبالنسبة لتركيزها في الجل ،وهكذا يُمكننا ْ
أن نُحد ّد األماكن التي وصلت اليها مقاطع الـ
 .DNAكل ّ
خط برتقالي ُمشع في الجل (الذي يظهر باألبيض في الصورة ال ُمصورة باألسود واألبيض) يحتوي على ُجزيء
 DNAبطول ُمعيّن .في الجل المعروض في القسم ج للرسم  2.6يُمكن رؤية خطوط ُمشعة سميكة وبجانبها خطوط دقيقة ذات
ّ
الخط ذا سمك أكبر وذا اشعاع أكبر يتواجد فيه  DNAأكثر.
شدّة إشعاع أق ّل نسبيًا .كلّما كان
انتبهوا :بروميد اإليثيديوم هي مادّة سامة ويمكن ْ
أن تسبب السرطان ،لذلك تُمنع مالمستها للجسم.
ضا في ال ُمستقبل البعيد ،أو أنه سيت ّم ايجاد ُ
حتى اآلن ال يُمكن ْ
طرق أسهل
أن نعرف اذا كانت طريقة الفصل هذه ستُستعمل أي ً
وأرخص منها.
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ُمرر تيّار
أ.1نضع الجل في جهاز الفصل الذي ي ّ
ي(جهاز االلكتروفوريزا)
كهربائ ّ

أ .2نُح ّمل عيّنة  DNAداخل البئر في الجل

( )1جهاز يحتوي على بوفر ( )2جل فيه  12بئر

ب .حركة مقاطع الـ DNAفي الجل
ت ّم تكبير مقاطع
اﻟ  DNAنسبة
للجل بهدف
التوضيح
تعريض الجل
ألشعة فوق
بنفسجية ()UV

نتائج الفصل
في الجل

تمرير تيار
كهربائي لمدة
 25دقيقة
إضافية
رسم توضيحي!
المقاطع ال تُرى
فعليًا في التجربة

تمرير تيّار
كهربائي لمدة
 5دقائق

توضيحي! ال نراه
خالل التجربة

ج .جل يحتوي على  DNAوضع على ُمس ّ
طح يُطلق أشعة UV

نتائج الفصل في
الجل كما تظهر في
الصورة

نقل اﻟ  DNAلبئر
موجود في الجل

انبوب فيه DNA
ت ّم تكبير مقاطع
الـ DNAبنسبة
كبيرة بهدف
التوضيح

تصوير باألبيض
واألسود

رسم  :2.6فَصْل مقاطع الـ DNAبحسب طولها (حجمها) بواسطة الكتروفوريزا في جل أجروز.
أ .إدخال جل األجروز الى داخل جهاز االكتروفوريزا وتحميل عيّنات الـ DNAفي اّبار الجل.
ي لفصل مقاطع الـ DNAفي بئر واحدة في الجل والتي تُجسد مبدأ حركة المقاطع بحسب حجمها .كلّما كان المقطع أصغر فإنّه
ب .وصف تخطيط ّ
يقطع مسافة أكبر.
ج .جل حقيقي يحوي مقاطع ُ DNAمختلفةُ ،مضاء بأشعة  .UVتُمثل الخطوط ال ُمشعة مقاطع ُ DNAمختلفة ،وأحجامها ُمختلفة أيضًا .معنى االختالف
سمك الخطوط وفي شدّة اإلشعاع موجود في الصندوق .2.1
في ُ

سؤال 2.4
تغييرا في طول
عندما نقوم بتحضير خريطة التقييد يجب أن نأخذ بعين االعتبار بأنّها خريطة تقديرية .فمثالً ،إذا لم نالحظ في الجل
ً
أن هذا المقطع ال يحوي موقع قَ ْ
مقطع الـ  DNAبعد تعريضه إلنزيم قَ ْ
طع ُمعيّن ،نفترض ّ
طع لهذا اإلنزيم .ما هي األسباب المحتملة
وراء اعتبار الخريطة التي ُحضرت بواسطة استعمال إنزيمات التقييد هي خريطة تقديرية فقط ،أُذكر ،على األق ّل ،سببين لذلك.
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سؤال 2.5
من أجل التدّرب على طريقة تحضير خريطة التقييد ،اِفترضوا ّ
أن لديكم جزيء  DNAطوله  ،6Kbخريطة التقييد هذا المقطع هي
الموجودة في االمكانية ب’ في الرسم  2.5أ’.
أ .ما هو عدد الخطوط التي تظهر في الجل ،بعد قَ ْ
طع ُجزيء الـ  DNAالمذكور قطعًا ُمزدو ًجا بواسطة اإلنزيمات  EcoRɪو
BamHɪ؟
ب .ما هي أطوال مقاطع الـ  DNAالموجودة في هذه الخطوط؟
ّ
الخط الذي يُم ِث ّل مقطع الـ  DNAذا الوزن ال ُجزيئي األصغر(الحجم األصغر) أي الخط األبعد عن البئر ،عن بقية
ج .بماذا يتميّز
الخطوط؟
سؤال 2.6
عند تشخيص مقطع  DNAطوله  Kb6.6بواسطة انزيمات التقييد َ Hindɪɪɪو  ،Smaɪحصلنا على النتائج التالية:

1 .1بَعد القَ ْ
طع باإلنزيم  Hindɪɪɪحصلنا على مقاطع أطوالها َ 2Kb ،4.2Kbو.0.4Kb

2 .2بَعد القَ ْ
طع باإلنزيم  Smaɪنَت َجت مقاطع طولها َ 3.6Kbو.3Kb

3 .3بَعد القَ ْ
طع ال ُمزدوج باإلنزيمات َ Hindɪɪɪو  Smaɪنَت َجت مقاطع أطوالها َ Kb1، Kb2، Kb3.2و .0.4Kb

طع المذكورة ،إلى جانبها اُرسم مقطع الـ  DNAبدون قَ ْ
أ .اُرسم جل تُعبّر فيه عن نواتج القَ ْ
ضا مؤشر حجم
طعه والى جانبه اُرسم أي ً
مقاطع  DNAتشمل ُجزيئات  DNAبأطوال معروفة ُمسبقاً ،طولها َ 6 ،5 ،4 ،3 ،2 ،1و. 7Kb
ب .اُرسم خريطة التقييد مقطع الـ  DNAالذي يبلغ طوله  .6.6Kbأ ِشر إلى األماكن التي تقوم فيها اإلنزيمات َ Hindɪɪɪو Smaɪ
بقطع هذا التسلسل.
سؤال 2.7
تتحرك بصعوبة في الجل ،في حين ّ
أن المقاطع األصغر
ي ،ويت ّم وضعه في مادّة سائلة .المقاطع الكبيرة
ّ
مبنى جل األجروز مسام ّ
تتحرك بسهولة أكثر وتقطع مسافة أكبر نسبيًا من المسافة التي تقطعها المقاطع الكبيرة في زمن معطى .عليكم القيام بفصل مقاطع
ي تركيز األجروز
صغيرة جدًّا وتحديدًا عليكم الفصل بين مقطعين طولهما َ 200و  300قاعدة .تقومون بذلك باستخدام جل نموذج ّ
فيه  .%1تبيّن ّ
أن الفصل بين هذه المقاطع الصغيرة صعب ،حيث ظهر المقطعان كخط واحد ، .ماذا يجب أن تعمل لتتم ّكن من
الفصل بين هذه المقاطع وتشخيصها؟
سؤال 2.8
يُعرض في الرسم س’  2.8تسلسلي نوكليوتيدات لمقطع ُمعيّن من الـ ( DNAالفصل  5يتناول طرق تحديد تسلسل اﻟ.)DNA
عزلت من فردين ُمختلفين من نفس النوع من الكائنات ،مثالً
مصدر تسلسالت الـ DNAالمعروضة هو منطقة ُمحدّدة في الـُ DNA
فأر.
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تسلسل ُمعيّن لدى الفرد أ

تسلسل ُمعيّن لدى الفرد ب

رسم س’ :2.8االختالف في تسلسل الـ DNAبين فردين ُمختلفين ينتميان لنفس النوع من الكائنات الحية.
هل توجد طريقة سريعة لتشخيص هذا االختالف بين األفراد اآلخرين؟

أ .ح ّدِدوا الفروق الموجودة بين تسلسلي الـ  DNAلدى الفردين .في كل ما يتعلق بالتسلسل ال ُمعطى ،اِفترضوا ّ
أن ك ّل فرد من أفراد
العشيرة يملك إحدى اإلمكانيتين الموجودتين ،في الرسم ،فقط.
ب .لو رغبتم بتشخيص التسلسل المذكور لدى فرد ثالث من أفراد العشيرة ،أي اذا اردتم ْ
أن تُحددّوا إذا كان التسلسل الموجود لديه
ي من بين االدوات التي تعلّمت عنها حتى االن ستستعمل لتحقيق هذا الهدف؟
مطابق لتسلسل الفرد أ أم لتسلسل الفرد ب ،أ ّ
ج .هل تدل ،حسب رأيكم ،االختالفات في التسلسل بين االفراد ْ بالضرورة على وجود طفرة في التسلسل؟

النقاط األساسيّة في الفصل
أُسس
•تشخيص مقطع  DNAبواسطة قطعه وتشخيص
نواتج القطع.
صل مقاطع  DNAبحسب طولها ( ِكبرها)
•ف َ ْ
مصطلحات
•ظاهرة التقييد
•موقع تقييد ()Restriction site
•قَ ْ
درج
طع ُم ّ

أدوات في “صندوق األدوات”
•بكتيريا ()Bacteria
•بكتريوفاجات
•إنزيمات التقييد ()Restriction enzymes
•جل أجروز
•جهاز الكتروفوريزا
مواد

•قَ ْ
طع أملس

•أجروز

•أطراف الصقة

•بروميد اإليثيديوم

•بوليندروم
طرق

•قَ ْ
طع بواسطة إنزيمات التقييد

•الكتروفوريزا في الجل
تطبيقات

مواقع انترنت
• www.neb.comموقع شركة New
 England Biolabsمن بين ما تقوم به
الشركة ،تقوم بتزويد انزيمات التقييد؛ انظروا
ُكتيّب انزيمات التقييد والمعلومات التقنية
الموجودة فيه استعملوا .Enzyme finder

•خريطة تقييد ()Restriction map
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استنساخ الـ DNAبواسطة
ناقالت
تشخيص ودراسة الـ DNA
الجينومي ْألزَ م رواد مجال بحث
الجينوم باستعمال إنزيمات التقييد.
قطع الـ  DNAالجينومي بواسطة
إنزيمات التقييد أ َ ْنت َج خليط من
المقاطع القصيرة ،ومن أجل ُمتابعة
عملية البحث والتطبيق توجد حاجة
ل ُمضاعفة كل مقطع بشكل منفرد.
يجب أن نعلم َّ
أن هناك قاعدة اساسيّة
تقول :فقط مقطع  DNAمعزول،
ليس طويل جدًّا موجود بكميات
كبيرة يُمكن أن يُستعمل في البحث
وفي تطبيقات أخرى.
حتى سنة  1972لم تُعرف طريقة
تُم ّكن من عزل و ُمضاعفة مقاطع
قصيرة من الـ . DNAلكن ،في هذه
السنة حدث ّ
تحول مهم بعد لقاء
الطبيب األمريكي ستانلي كوهن
كان كوهن وبوير أول "المهندسين الوراثيين" ل ّكن غالبيّة العاملين في الهندسة
( )Stanley N.Cohenمع العا ِلم
الوراثيّة في أيامنا ال يُعرفون باسم " ُمهندسين وراثيين" وإنما بيولوجيين ُجزيئيين.
األمريكي هربرت بوير(Herbert
يعود السبب لهذا األمر إلى َّ
أن الهندسة الوراثيّة في أيامنا تٌستخدم كأداة لتقدم مجاالت
 ، )Boyerاللذان نُعتا بالمهندسين
بحث وتطبيق ُمتعددّة ،عمليًا ،نحتاج في مجال الهندسة الوراثيّة إلى معلومات كثيرة
الوراثيين األوائل .فكر االثنان بنهج
المفرق
في مجاالت إضافيّة .هذا لم يحصل أبدًا :كوهن وبوير لم يتعامال بتجارة
ّ
تجريبي م ّكن من عزل و ُمضاعفة
مقطع  DNAقصير داخل البكتيريا.
عزل مقطع  DNAو ُمضاعفته داخل الكائن الحي كالبكتيريا يُعرف باالستنساخ ( .)DNA Cloningفي االستنساخ الذي تشترك فيه
مكونة من خاليا عديدة ُمتطابقة وراثيًا ،وفي جميعها كمية هائلة من مقطع الـ  DNAالمعزول.
الخاليا ت َ ْنتُج كلونة ( )Cloneجديدة ّ
تجربة كوهين وبوير الرائدة غيرت مجال البيولوجيا كله إلى حد كبير.
أي وسائل استخدمت من قبل كوهين وبوير من أجل استنساخ مقطع DNA؟ كيف تطورت ُ
طرق االستنساخ منذ ذلك الحين؟ هذا
ُجزء مما يعالجه هذا الفصل.
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الدكتور جينطي الذي أنهى عمله في المختبر في ساعات الليل ال ُمتأخرة ،خرج ليتناول الحمص في مطعم ُمجاور ،لم يكن
فورا...
الحمص لذيذًا ،لذلك نادى للنادل ً
“ارغب أن أعلمك” قال جينطي بغضب“ ،أن الحمص فظيع ،إنه تالف وهذا يعني أنه مليء بالبكتيريا ،واِعلم أن شخص
يعمل بعملي كان من الممكن أن يقذف الصحن أمام وجهك مباشرة ،ويقول لك أن البكتيريا تحوي بالتأكيد على طن من
البالزميدات"....
“حقًا؟" قال النادل"...اختلطت األمور علي ً
قليل ...أأنت جاد ،أنت الشخص األول الذي يقول بالزميدات ...باإلضافة إلى ذلك،
البالزميدات لم تكن في قائمة الطعام؟"
“حقًا!” صرخ جينطي
“جيد ،اذًا أنا ال أفهم ما المشكلة" قال النادل" ،ال تدفع ُمقابل البالزميدات"....

البالزميدات كناقالت للجينات في عملية االستنساخ (פלסמידים כנשאים בשיבוט)
الـ DNAالجينومي التابع للبكتيريا موجود في كروموسوم واحد دائري مبني من عدة ماليين من القواعد .في بعض األحيان يُمكن أن
تحوي البكتيريا ُجزيئات  DNAدائرية إضافية ليست ُجز ًء من الكروموسوم .هذا ال ُجزيء الدائري مبني من عدّة آالف من القواعد
ويُعرف باسم بالزميد (رسم  .)3.1في بعض األحيان توجد في البكتيريا ال ُمختلفة بالزميدات ُمختلفة ،تختلف فيما بينها بطول وتسلسل
الـ DNAالموجود فيها .لكل بالزميد توجد خريطة تقييد خاصة به (الرسم .)3.2
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أ .صورة البالزميد

ب .رسم توضيحي أول لعرض
البالزميد
ُمدخل

ناقل

ج .رسم توضيحي ثاني لعرض
البالزميد
جين يُكسب الصمود أمام ُمضاد حيوي

ُمدخل

لولب ثنائي
من الـDNA

أصل
التضاعف

مرة تقريبًا من الكروموسوم
د .بالزميدات في البكتيريا؛ كل بالزميد أصغر بـّ 1000
جدار

كروموسوم

بالزميد

رسم ُ :3.1
طرق ُمختلفة لعرض البالزميد
مكون من  DNAكالـ DNAالموجود
بالرغم من بساطة طرق العرض المتعددّة للبالزميد ،يجب أن ال نُخطئ بالنسبة ل ُمميّزات البالزميد :البالزميد ّ
في الكروموسوم ،وهو ذا مبنى لولب ثنائي الجديلة كما هو معروض في القسم ب من الرسم.

جين يُكسب الصمود أمام
االمبيسيلين

جين يُكسب الصمود أمام
التتراسيكلين
زوج من القواعد

أصل تضاعف البالزميد

رسم  :3.2خريطة تقييد البالزميد .pBR322
خريطة التقييد تعرض عدد قليل من مواقع تقييد ُمختلفة ،مكان أصل التضاعف والجينات التي تُكسب الصمود أمام ال ُمضادات الحيوية.
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اكتشف االطباء وظائف البالزميدات في البكتيريا ،في سنة  1959قام اطباء يابانيون بعالج مرضى بمرض ديزنطاريا (דיזינטריה)،
وهو مرض يصيب األمعاء بسبب إصابتها بالبكتيريا .عالج االطباء المرضى بواسطة ُمضاد حيوي ،وقد نجحوا في شفاء العديد من
المرضى ،حيث أدت ال ُمضادات الحيوية الى موت البكتيريا .بالرغم من نجاح األطباء في شفاء العديد من المرضى اال أنهم الحظوا
أن البكتيريا َ
أن المضادات الحيوية لم تُحسّن وضع مرضى آخرين ،أي ّ
َّ
ط ّورت مقاومة ضد ال ُمضادات الحيوية لدى مرضى ُمعينين.
عندما قام االطباء بعزل هذه البكتيرياَ ،وجدوا َّ
ضا ،باإلضاف ِة
أن البكتيريا ال ُمقاومة لل ُمضادات الحيوية تحوي داخلها بالزميدات أي ً
َّ
إلى كروموسوم البكتيريا .من خالل ذلك ،ومن خالل تجارب إضافية ت ّم االستنتاج أن البالزميدات هي التي منحت البكتيريا مقاومة
أن البالزميدات تمنح البكتيريا القدرة على الحياة في “بيئة معادية” (סביבה עוינת)ً ،
لل ُمضاد الحيوي .في يومنا هذا معروف ّ
مثل:
بيئة تحتوي على ُمضادات حيوية .باإلضافة إلى ذلك ّ
فإن أنواع ُمختلفة من البكتيريا يُمكنها أن تحوي بالزميدات ُمختلفة ،البالزميدات
ال ُمختلفة تحوي جينات ُمختلفة تمنح صمودًا أمام أنواع ُمختلفة من ال ُمضادات الحيوية .كل جين يمنح مقاومة لمضاد حيوي ُمعيّن
يُشفّر إلى بروتين خاص يشترك بتفكيك أو إبطال مفعول (נטרול) هذا ال ُمضاد الحيوي.
كانت البالزميدات موضوع بحث خالل سنوات عديدة ،لكن فقط في سنة ُ 1972وجد لها استخدا ًما عمليًّا .في تلك السنة التقى الطبيب
ستانلي كوهن والعا ِلم هربرت بوير في مؤتمر علمي وقررا أن يتعاونا فيما بينهما .ابدى كوهن اهتما ًما بال ُمقاومة التي تُطورها
البكتيريا أمام ال ُمضادات الحيوية وتمحورت أبحاثه في دراسة البالزميدات ،أما بوير فقد تمحورت دراساته في بحث إنزيمات التقييد.
اقترح هذان العالمان فكرة عزل بالزميدين من نوعين مختلفين من البكتيريا ،بحيث يكون هذان البالزميدان ُمختلفان بحجمهما
وبتسلسل قواعد الـ DNAالموجود فيهما وإنتاج بالزميد جديد غير موجود بشكل طبيعي داخل البكتيريا .خطط العالمان لقطع كل
واحد من هذه البالزميدات وخلط نواتج القطع كي يت ّم ارتباط مقطع  DNAمن أحد البالزميدين مع مقطع  DNAمن البالزميد الثاني.
خطط العالمان أن يقوما بعزل و ُمضاعفة البالزميد الناتج الجديد داخل البكتيريا (استنساخ أو كلونة-שיבוט).
لتنفيذ فكرة كوهن وبوير (كما هو موصوف في رسم  ،)3.3في المرحلة االولى ،استُخلصت البالزميدات ال ُمختلفة من البكتيريا،
احتوى كل واحد من البالزميدات على جين يُكسب ُمقاومة ل ُمضاد حيوي ُمختلف .في المرحلة الثانية قُطعت البالزميدات ال ُمختلفة
بواسطة نفس انزيم التقييد ،بعدها ت ّم خلط المقاطع الناتجة من قطع البالزميدات المختلفة مع بعضها البعض .المقاطع ال ُمختلفة كانت
ذات نفس األطراف الالصقة ألنّها كانت نواتج قطع بنفس انزيم التقييد .في أعقاب حدوث التصاق واحد من بين التصاقات عديدة،
بحيث يلتصق فيه الطرفين الالصقين لمقطع واحد في كال الطرفين الالصقين لمقطع آخر يَ ْنتُج ُجزيء َحلَقي (مرحلة ب’ في رسم
 .)3.3من أجل حدوث رباط كوفلنتي بين األطراف الالصقة للمقاطع ومن أجل إنتاج بالزميد ثابت تت ّم إضافة اإلنزيم DNAليجاز.
اإلنزيم  DNAليجاز يُ ْنتِج رباط فوسفو دي إستير بين النوكليوتيدات .أثبت كوهن وبوير ومن تابع عملهم أنه بفضل شموليّة
(אוניברסליות) مبنى الـ  ،DNAيُمكن أن يت ّم ربط األطراف الالصقة أو حتى االطراف الملساء لجزيء  DNAمن مصدر ُمعيّن
مع أطراف جزيء  DNAمن مصدر آخر .لهذه الصفة للـ DNAتوجد أهمية كبيرة ،حيث تُم ّكن من ربط مقاطع  DNAمصدرها
من كائنات حية ُمختلفة! هذا أحد أسس ومبادئ الهندسة الوراثية والذي يُم ّكن من إنتاج تركيبات جديدة من الـ  DNAالتي تُعرف
باسم  DNAريكومبننتي (.)DNA Recombinant
نواتج الربط في تجربة كوهن وبوير ،البالزميدات االولى التي أنتجها اإلنسان(!) ،أُدخلت إلى داخل بكتيريا خالية من البالزميدات.
تحول (ترانسفورماتسيا טרנספורמציה ،)Transformation,
البكتيريا التي استوعبت هذا البالزميد أو بالزميد آخر ّ
مرت بعملية ّ
بما معناه حدث تغيير في الصفات الوراثية للبكتيريا التي استوعبت البالزميد .نفذ كوهن وبوير تجربة ،فيها فقط البكتيريا التي
تحتوي على بالزميد يُكسب صمود أمام نوعين من ال ُمضادات
الحيوية تستطيع البقاء حيًّة (مرحلة ج’ في الرسم  .)3.3بالزميد
كلمة ترانسفورماتسيا تصف تغيير في الصفات الوراثية
كهذا يُمكن أن يَ ْنتُج فقط إذا كان ناتج ربط مقطعين مصدرهما من
والبيولوجية للخلية .هذا التغيير نابع من التعبير عن جينات
بالزميدين ُمختلفين ،بحيث ّ
أن كل مقطع يحمل أحد الجينات التي
ُمعيّنة لم تكن موجودة من قبل في الخلية ،وأُدخلت إليها
تُكسب مقاومة ل ُمضاد حيوي معيّن .داخل البكتيريا التي تم ّكنت من
من الخارج .إدخال هذه البالزميدات إلى البكتيريا يُم ّكن
ع ْي المضادات الحيوية ،ت ّمت ُمضاعفة البالزميد
العيش بوجود نو َ
من التعبير عن جينات موجودة داخل البالزميد ،كتلك
المرات .كذلك فإن البكتيريا تضاعفت" ،ونسلها"
عددًا من
ّ
الجينات التي تُكسب الصمود أمام ال ُمضادات الحيوية.
ضا يحتوي على نفس البالزميد ،لذلك من المقبول
(צאצאים) أي ً
هكذا وفي أعقاب دخول البالزميد ،البكتيريا الحساسة
القول ّ
الناتج
البالزميد
(ריבוי).
ضاعفة
م
بعملية
مر
البالزميد
أن
ّ
ُ
لل ُمضاد الحيوي يُمكن أن تُصبح ُمقاومة لهذا ال ُمضاد،
من ربط المقطعين من مصدرين ُمختلفين يُعرف باسم بالزميد
مرت بعملية ترانسفورماتسيا.
ويُقال عن هذه البكتيريا أنها ّ
ركومبننتي (פלסמיד רקומביננטי Recombinant -
تحولة
بكتيريا ّ
مرت بترانسفورماتسيا تُعرف باسم بكتيريا ُم ّ
 ،)plasmidوهو بالزميد نَت َج بواسطة دمج جديد لمقاطع DNA
(טרנספורמנט) .ألنها حصلت على صفة جديدة ،وفي
(רקומבינציה) ،وهو غير موجود بشكل طبيعي في الطبيعة .هذا
هذه الحالة صمود أمام ُمضاد حيوي.
س” ألنّه
البالزميد يُعرف في بعض األحيان باسم “بالزميد ُمهن َد ْ
يَ ْنتُج في األنبوب بطرق الهندسة الوراثيّة.
كما نالحظ من النتائج المعروضة في الرسم  ،3.3أثبت كوهن وبوير وبدون أدنى شك أنّه باإلمكان ربط مقطع من الـ DNAمن
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بالزميد ُمعيّن مع مقطع من الـ DNAمن بالزميد آخر .الناتج وهو البالزميد الركومبننتي ،ذا قدرة على "حمل" ونقل مقطع DNA
مرغوب إلى داخل البكتيريا ،ولذلك فهو يُدعى ناقل ( - vectorנשא).
عمليًا يت ّم عزل مقطع الـ DNAالذي دُمج مع البالزميد الذي أُدخل إلى البكتيريا ،عن بقية المقاطع التي وجدت في الخليط في مرحلة

تكررة للبالزميد داخل
يمر بعملية مضاعفة نتيجة ل ُمضاعفة ُم ّ
ربط هذه المقاطع .البالزميد الذي يحمل المقطع الجديد في داخله ّ
البكتيريا ونتيجة ل ُمضاعفة خاليا البكتيريا ذاتها .عزل مقطع الـ DNAو ُمضاعفته داخل كائن حي كالبكتيريا مثالً ،يُعرف باسم
استنساخ أو كلونة (שיבוט )DNA cloning -

مرحلة أ  :القطع
جين يمنح مقاومة
لل ُمضاد الحيوي أ’
(جين أ’)

جين يُكسب ُمقاومة ضد
ال ُمضاد الحيوي ب’
(جين ب’)
قطع بواسطة
انزيم التقييد E1

مرحلة ب :خلط وربط المقاطع بواسطة اإلنزيم  DNAليجاز
أحد نواتج الربط
جين أ’

بالزميد ركومبننتي لديه جينان يُكسباه صمودًا
ع ْي ال ُمضادات الحيوية أ’ َو ب’
أمام نو َ
جين ب’

مرحلة ج :إدخال البالزميد إلى البكتيريا (ההחדרה) ،عمليّة الترانسفورماتسيا وعمليّة االنتقاء
اإلنتقاء :تنمية البكتيريا على وسط يحتوي
ع ْي ال ُمضادات الحيوية أ’ و ب’ .تتكاثر
على نو َ
البكتيريا التي تحوي البالزميد الركومبننتي
الموصوف في المرحلة ب’ بشكل انتقائي.
األول الذي نَت َج بتد ُّخل اإلنسان
بكتيريا تحوي البالزميد ّ
األول الذي صنعه االنسان.
رسم  :3.3وصف سير تجربة كوهن وبوير الرائدة إلنتاج البالزميد الركومبننتي ّ
بالزميدان ُمختلفان قُطعا بواسطة نفس إنزيم التقييد ،م ّكنوا من ارتباط المقاطع الناتجة .كان الهدف أن يُستنسخ داخل البكتيريا أحد نواتج الربط ،أي،
ع ْي ال ُمضادات الحيوية .ألجل ذلك نُميّت البكتيريا
البالزميد
المكون من مقطعين من البالزميدين ال ُمختلفين ،والذي يملك جينين يُكسبانه الصمود أمام نو َ
ّ
ع ْي ال ُمضادات الحيوية ال ُمالئمين.
نو
يحوي
وسط
على
َ
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ال ُمصطلح "استنساخ" جاء ليوضح الحقيقة أنّه خالل العزل وال ُمضاعفة تقوم خليّة واحدة بإنتاج كلونة (שבט  )-cloneجديدة من
الخاليا ال ُمتطابقة من ناحيّة وراثيّة ،وفي جميع هذه الخاليا يتواجد نفس مقطع الـ DNAالمعزول.
فيما يلي تلخيص لبعض الصفات الهامة للبالزميد ،والتي تُمكّنه من أداء وظيفته كناقل ناجع في استنساخ الـ:DNA
1 .1البالزميد أصغر بكثير من كروموسوم البكتيريا ،لذلك يُمكن استخالص البالزميدات في ال ُمختبر بسهولة عن طريق إزالة
كروموسوم البكتيريا ،جدار البكتيريا ،البروتينات والـ.RNA
2 .2بعد استخالص البالزميد يُمكن إجراء تغييرات فيه :يُمكن الربط بين البالزميد وبين مقاطع  DNAأخرى عن طريق استخدام
إنزيمات التقييد وإنزيم  DNAليجاز .بكلمات أخرى ،يُمكن إدخال مقطع ُ DNAمعيّن إلى البالزميد وعندها يَ ْنتُج بالزميد
ركومبننتي .المقطع الذي يت ّم دمجه داخل البالزميد والذي لم يتواجد فيه من قبل يُعرف باسم ُمدخل (מחדר ( )insertرسم
 3.1ب’).
ُ 3.3يمكن إدخال بالزميد واحد إلى بكتيريا لم يتواجد فيها بالزميد من قبل .البالزميد الذي مصدره من خليط من البالزميدات
ًّ
ودخل إلى البكتيريا ّ
عمليا بعزل عن بقية البالزميدات المختلفة الموجودة في الخليط.
يمر
تمر ب ُمضاعفة ناجعة داخل البكتيريا .عمليًا ،البالزميد
 .4البالزميدات ّ
المرات خالل جيل واحد من البكتيريا،
من
ا
كبير
يتضاعف عددًا
ّ
ً
مرة واحدة فقط خالل الجيل
وهذا بعكس الكروموسوم الذي يتضاعف ّ
متكررة للبالزميد يُمكن أن تؤدي إلى أن يصل عدد
الواحدُ .مضاعفة
ّ
نُسخ البالزميد في البكتيريا الواحدة إلى عدة عشرات أو حتى مئات،
إلى جانب نسخة واحدة فقط من الكروموسومُ .مضاعفة البالزميدات،
باإلضافة إلى قدرة ال ُمضاعفة للبكتيريا ذاتها ،تُم ّكن من الحصول على
عزل في البكتيريا بكميات كبيرة ،هذه الكميات الكبيرة
المقطع الذي ُ
ضرورية خالل العمل في مجال الهندسة الوراثيّة .العزل والمضاعفة
هما جوهر عملية االستنساخ.

متكررة للبالزميد بفضل منطقة
يُمكن أن تت ّم ُمضاعفة
ّ
مراقبة ُمضاعفة ذاتية موجودة في البالزميد وتُس ّمى
"أصل التضاعف" (")"origin of replication
وباختصار تُعرف بـ "( "Oriانظر رسم .)3.2
“أصل التضاعف” هو تسلسل قصير من الـDNA
موجود في البالزميد ،حيث ترتبط إليه بروتينات
مسؤولة عن فصل جدائل الـ DNAمن أجل تمكين
اإلنزيم  DNAبوليميراز ،المسؤول األساسي عن
ُمضاعفة الـ DNAمن القيام بعمله.

.5البالزميدات التي تُستعمل ألهداف االستنساخ تحمل جين يمنح
الصمود أمام ُمضادات حيوية .إذا دخل هذا الجين الى الخلية فهو يُم ّكن الخلية من العيش في ظروف معيشية تحوي ال ُمضاد الحيوي
المالئم .ظروف معيشية كهذه تمنع تكاثر بكتيريا ال تحتوي على هذا البالزميد .كما سيوضح الحقًا ،هذا االنتقاء (סלקציה)
ضروري لتحقيق االستنساخ.
تجربة كوهن وبوير شملت ربط مقطع  DNAمن بالزميد معيّن ،مع مقطع  DNAمن بالزميد آخر ،ومضاعفة البالزميد
الركومبننتي في البكتيريا .في هذه التجربة الرائدة لم يكن هناك اهتمام خاص بعزل و ُمضاعفة مقطع ُ DNAمعيّن :كانت تجربة
تطورت
بسيطة تهدف إلى إثبات المبدأ الذي بحسبه يُمكن إنتاج بالزميد ركومبننتي بواسطة بالزميدات وبكتيريا .منذ ذلك الحين ّ
طرق العمل ،وخالل العمل الروتيني في المختبر الذي يشترك فيه بالزميدان ،يُطمح عادة إلى نقل مقطع ُمعيّن من أحد البالزميدات
إلى البالزميد اآلخر .في الرسم  3.4يت ّم وصف كيفية نقل مقطع  DNAمعروف ُمسبقًا من بالزميد معيّن الى بالزميد آخر .تُجرى
التجربة الموصوفة في الرسم  3.4ألجل بحث الوظيفة البيولوجية لمقطع ُمحد ّد من الـ( DNAمقطع  2من بالزميد  .)Bفرضية
البحث هي أنّه يُمكن تنفيذ البحث فقط إذا ُوجد هذا المقطع في بالزميد  .Aألجل ذلك نبدأ باستخالص البالزميدات ال ُمختلفة من
البكتيريا ،بعدها نقوم بقطع البالزميدات بواسطة إنزيمات التقييد.
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أ .استخالص البالزميدات
استخالص البالزميدات
من نوع A
نُسخ عديدة

ب 2- .فصل المقاطع بواسطة الكتروفوريزا
في الجل واستخالصها من الجل.

ب 1- .قطع البالزميدات ال ُمختلفة

مؤشر حجم DNA

 .1إنزيم
�E

بالزميد
A

 .2إنزيم
A.P.
مقطع1

جين ل ُمقاومة ال ُمضاد الحيوي أ’
مقطع1

استخالص البالزميدات
من نوع B
نُسخ عديدة

إنزيم
بالزميد
B

مقطع  2نرغب
في بحثه
استخالص ال ُمدخل من الجل
نُسخ عديدة
من البالزميد
الركومبننتي ()C

ج .اضافة إنزيم ليجاز
وحدوث عمليّة الربط

ُمدخل

استخالص الناقل من الجل

خلط نُسخ عديدة

ناقل

د .ادخال البالزميدات إلى البكتيريا (ترانسفورماتسيا)
خلية بكتيريا واحدة تستوعب
بالزميد واحد
لذلك يتم عزل البالزميد الذي استوعبته
البكتيريا عن البالزميدات األخرى

فقط بعض البكتيريا تستوعب بالزميدات وتُعرف
باسم بكتيريا متحولة (טרנספורמנטים)

زرع البكتريا على وسط انتقائي (מצע
בורר) يُتيح انتقاء البكتيريا .البكتيريا التي
مرت بترانسفورماتسيا ،يُمكنها التكاثر
ّ
وإنتاج مستعمرة منفردة.

مستعمرة فيها
ماليين البكتيريات
(كلونة שבט)
ُمضاعفة على ُمستويين:
ُمضاعفة البالزميدات داخل البكتيريا
ُومضاعفة البكتيريا في المستعمرة

بوجود ال ُمضاد الحيوي أ’

رسم  :3.4نقل مقطع  DNAمن بالزميد معيّن إلى آخر واستنساخ البالزميد الركومبننتي
ُ
ُ
بَعد قطع البالزميدات نستعمل الجل من أجل الحصول على المقاطع التي نرغب بربطها ،وبَعد خلط المقاطع المرغوبة وربطها ندخل نسخ عديدة من
مرت بترانسفورماتسيا تُنتج مستعمرات من البكتيريا.
نواتج الربط ،البالزميد الركومبننتي ،إلى البكتيريا .البكتيريا التي ّ
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إذا قُطع البالزميد الذي سيُستعمل كناقل بواسطة إنزيم تقييد واحد
فقط ،يجب أن تت ّم ُمعالجته بَعد القطع بواسطة إنزيم إضافي يُدعى
فوسفاتاز قلوي (פוספאטאז בסיסי)Alkaline Phosphatase-
ويُس ّمى باختصار (A.P.انظر الصندوق)َ .بعد ذلك ّ
يتم فصل
المقاطع الناتجة من قطع البالزميدات ُ
المختلفة بواسطة الجل.
هذه ّ
المرة الفصل بالجل ليس فقط بهدف تشخيص المقاطع وإنما
ً
أيضا بهدف الحصول على المقاطع التي يجب أن نربطها لنحصل
على البالزميد الريكومبننتي .بَعد االستخالص من الجل (انظروا
ي من الجهة اليُسرى) ،يت ّم خلط المقاطع التي
إلى الصندوق السفل ّ
نرغب بربطها وإضافة الـ DNAليجاز .ت َ ْنتُج بالزميدات تشمل في
داخلها مقطع جديد إضافي هو ال ُمدخل (המחדר) .هذه البالزميدات
هي بالزميدات ريكومبننتية .باإلضافة الى هذه البالزميدات ت ُ ْنتِج
بالزميدات خالية من ال ُمدخل وهي ناتجة من مقاطع "هربت" من
عمل اإلنزيم َ .A.P.بعد ذلك ّ
يتم إدخال نواتج الربط الى البكتيريا
(ترانسفورماتسيا) .بسبب ظروف التجربة الخاصة ،الى خلية
بكتيريا واحدة يدخل بالزميد واحد فقط وهكذا ّ
يتم تطبيق
ُ
ّ
عملية العزل .تنقل البكتيريا الترانسفورماتية
المرحلة األولى من
(الم ّ
ُ
ُ
تحولة) إلى وسط غذائي يحتوي على المضاد الحيوي الذي
ّ
ُيمكن من عملية االنتقاء (סלקציה) .في ظروف االنتقاء هذه
تعيش وتتكاثر فقط البكتيريا الترانسفورماتية التي تحتوي على
البالزميد الذي يشمل جين يمنح البكتيريا ُمقاومة ُ
للمضاد الحيوي
الموجود في الوسط الغذائي .البكتيريا التي ّ
مرت بترانسفورماتسيا
تتكاثر وت ُ ْنتِج مستعمرة معزولة "كلونة بكتيريا".

اإلزيم  A.P.ليس إنزيم تقييد ،وهو يُستعمل هنا من
أجل إزالة مجموعة فوسفات (קבוצת זרחה) موجودة
في نهاية األطراف الالصقة للبالزميد .بهذه الطريقة،
المقطع الذي يُعالج باإلنزيم ال يُمكن أن يعود ويُغلق
على نفسه بوجود اإلنزيم  DNAليجاز بواسطة رباط
فوسفو دي إستير كوفلنتي .المقطع اإلضافي (ال ُمدخل)
يزود مجموعات الفوسفات الضرورية إلنتاج
يجب أن ّ
األربطة الكوفلنتية بين ال ُمدخل والناقل .بالزميد دائري
كامل فقط يؤدي إلى حدوث ترانسفورماتسيا للبكتيريا.
استعمال بالزميد ت ّمت ُمعالجته بـ A.P.يضمن أن تكون
نسبة كبيرة من بين البالزميدات الدائرية الناتجة بعد خلط
المقاطع وارتباطها ،هي بالزميدات تحوي مقطع إضافي
وليست بالسميدات خالية من المدخل.

من اجل استخالص مقطع  DNAمن الجل يتم قطع
المنطقة التي يتواجد فيها المقطع ومن ثم خلط قطعة الجل
بالماء ،بعد ذلك يتم حضن المحلول بوجود مادة تربط الـ
 ،DNAيتم تنقيّة هذه المادة وبعدها يتم استخالص الـ
 DNAالنقي.

استنساخ عدة مقاطع من الـ DNAداخل بالزميد في نفس الوقت:
في بعض األحيان نرغب ،في نفس الوقتْ ،
أن نقوم باستنساخ أكثر من مقطع واحد من خليط يحتوي على عدد كبير من مقاطع اﻟ
 .DNAفي مثل هذه الحاالت ال نستعين بالجل ،وإنما نستغل قدرة البالزميدات والبكتيريا على عزل مقاطع الـ DNAمن بين مقاطع
كثيرة موجودة في الخليط.
مثالً نفترض أنّه لدينا مقطع  ،DNAخريطة التقييد الخاصة بهذا المقطع معروضة في الجهة العليا للرسم  .3.5يُمكننا أن نُسمي
ضا أننا نرغب في بحث خواص مناطق ُمختلفة في هذا المقطع
المقطع األصلي باسم "مقطع المصدر" (מקטע מקור) .نفترض أي ً
ُ
ً
من الـ .DNAلهذا الهدف يجب أن نستنسخ اقسام (اجزاء –תתי מקטע) من مقطع المصدر (كما ذكر سابقا ،فقط مقطع ليس كبير
مر باستنساخ يُمكن استعماله في البحث) .في المرحلة األولى يت ّم قطع مقطع
نسبيًا ،معزول وموجود بكمية كبيرة ،أي المقطع الذي ّ
المصدر وعندها نحصل على خليط من مقاطع من الـ( DNAفي المثال في الرسم  3.5تُعرض ثالثة أجزاء من المقطع المذكور
(תתי -מקטע)) .في الرسم  3.5يُمكن رؤية مراحل استنساخ أجزاء المقطع بواسطة البالزميد .pBR322
المراحل الستة األساسية (أ’ حتى و’ في هذه الفقرة و أ’ حتى و’ في الرسم 3.5أيضًا) الالزمة الستنساخ عدد من مقاطع اﻟDNA
في نفس الوقت بواسطة البالزميدات والبكتيريا هي كالتالي:
أ.

قطع الـ  DNAالذي نرغب باستنساخ مقاطع منه :يت ّم قطع “ DNAالمصدر” بواسطة إنزيم أو إنزيمات تقييد للحصول على
خليط من مقاطع اﻟ .DNA
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ب .قطع الناقل

أ .قطع المقطع األصلي
�( Eطرف الصق)

�( Eطرف الصق)

قطع بواسطة � Eلتنتج
أجزاء من مقطع الـ DNA
قطع بواسطة

�( Eطرف الصق)

�( Eطرف الصق)

طرف من النوع �E

طرف من النوع �E

ج .1-نخلط ونُتيح الربط
ج .2-نواتج الربط الدائرية :بالزميدات ركومبننتية وفيها
ُمدخالت ُمميّزة (מחדרים יחודיים).
ُمدخل

ُمدخل

س
بالزميد ُمهن َد ْ
1#

س
بالزميد ُمهن َد ْ
2#

األربطة الفوسفو دي إستيرية
التي أنتجها الليجاز

رسم  :3.5استنساخ عدد من المقاطع في نفس الوقت بواسطة البالزميدات والبكتيريا.
بَعد قطع المقطع االصلي ،نُتيح ربط أجزاء المقطع مع ُجزيء بالزميد ،ينتج عدد معيّن من نواتج الربط ،بالزميدات ركومبننتية خاصة (פלסמידים
רקומבננטיים יחודיים) تتمة الرسم في الصفحة التالية.
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د .إدخال البالزميدات إلى البكتيريا (ترانسفورماتسيا)
سة)
بالزميدات ركومبننتية ( ُمهن َد َ

بكتيريا واحدة ال تستوعب أكثر من
بالزميد واحد (عزل)

القليل من البكتيريا
تستوعب بالزميد

ه-و الفصل ،االنتقاء (סלקציה) ،ال ُمضاعفة وتحديد المستعمرة المطلوبة
مر بعملية
خليط من البكتيريا ،بعضها ّ
ترانسفورماتسيا ،نرغب بفصلها على
وسط تنمية
مستعمرة بكتيريا :الكثير من خاليا
البكتيريا في كل مستعمرة

صحن فيه وسط تنمية صلب و ُمضاد حيوي ،بسبب وجود
تتطور مستعمرات بكتيريا فقط من البكتيريا
ال ُمضاد الحيوي
ّ
ال ُمتحولة التي حصلت على الجين الذي يمنح الصمود أمام
ال ُمضاد الحيوي الموجود في الوسط الغذائي (انتقاء סלקציה)

مرت بترانسفوراتسيا يُمكنها التكاثر وإنتاج مستعمرة
فقط البكتيريا التي ّ

كلونة أ’ :مستعمرة فيها بكتيريا تحوي بالزميد
ركومبننتي فيه ُمدخل ُمعيّن ()zKb
كلونة ب’ :مستعمرة فيها بكتيريا
تحوي بالزميد ركومبننتي فيه
ُمدخل آخر ()xKb

رسم  :3.5تتمة.
مرت بترانسفورماتسيا على وسط يحوي ُمضاد حيوي
الترانسفورماتسيا للبكتيريا بواسطة البالزميدات الركومبننتية ال ُمختلفة ،وفصل البكتيريا التي ّ
(وسط انتقائي) يُمكن من اتمام االستنساخ .ت َ ْنتُج مستعمرات بكتيريا وفي كل واحدة منها بالزميد ركومبننتي يحوي ُمدخل ُمعيّن.

ب .قطع البالزميد :نقوم بقطع البالزميد بواسطة إنزيم او إنزيمات تقييد (إنزيمات قاطعة) مناسبة .بعد قطع البالزميد يت ّم تحريك
النواتج في جل الكتروفوريزا ،ويت ّم عزل المقطع الذي سيُستعمل كناقل من أجل ربطه مع المقاطع الناتجة في المرحلة االولى
ج .ربط المقاطع ( :)Ligationيت ّم خلط مقطع البالزميد الذي يُستعمل كناقل مع مقاطع الـ DNAالتي نرغب بربطها به ألجل
استنساخها .اإلنزيمات ال ُمستعملة لقطع الناقل تُحد ّد األطراف الالصقة الناتجة .نوع األطراف الالصقة الناتجة عند الناقل تُحدّد
أي مقطع من المقاطع الناتجة في المرحلة أ’ ترتبط بالناقل ،أي ما هي األطراف التي يُمكنها ْ
أن ترتبط بأطراف الناقل؟ من
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المفهوم ّ
أن نوع اإلنزيمات المستعملة لقطع الناقل تُحدّد حسب خريطة التقييد ،الموقع الدقيق الذي ستندمج فيه المقاطع التي
ُ
ْ
نرغب بدمجها مع الناقل .في نهاية مرحلة الربط تَنتج بالزميدات ريكومبننتية .في المثال المعروض أمامنا ينتج خليط من
بالزميدات ريكومبننتية ُمختلفة تحوي أجزاء ُمختلفة من المقطع.
د .الترانسفورماتسيا :في هذه المرحلة يت ّم ادخال البالزميدات
الريكومبننتية إلى البكتيريا .ظروف التجربة تُم ّكن خليّة
البكتيريا الواحدة من استيعاب بالزميد واحد فقط .لهذا يت ّم عزل
ي للبالزميد الريكومبننتي الذي دخل إلى البكتيريا عن سائر
أول ّ
البالزميدات الريكومبننتية األخرى .بعد دخول البالزميد إلى
المرات،
كبيرا من
البكتيريا تت ّم ُمضاعفته داخل البكتيريا عددًا
ّ
ً
وهكذا تت ّم ال ُمضاعفة األولية للبالزميد داخل خليّة البكتيريا.

في مرحلة الربط بين مقطع الـ DNAالناقل
يتكون
والمقطع الذي نرغب بإدخاله إلى البكتيريا
ّ
ً
أول اربطة هيدروجينية ضعيفة بسبب وجود أطراف
الصقة ذات تسلسل قواعد ُمك ّمل .بعدها يقوم اإلنزيم
 DNAليجاز بالربط الكوفلنتي بين مقطع الـDNA
والناقل وبتكوين أربطة فوسفو دي استيرية بينهما.

(تحول)
مرت بترانسفورماتسيا
ه .إلكمال االستنساخ نُتيح عمليّة فصل ،انتقاء و ُمضاعفة ثانوية :نقوم بنقل البكتيريا التي ّ
ّ
(المرحلة د في الرسم  )3.5إلى صحن بتري يحوي غذاء و ُمضاد حيوي .ال ُمضاد الحيوي يُم ّكن من انتقاء البكتيريا بما معناه،
فقط البكتيريا التي حصلت على البالزميد الذي يحوي جين يمنح الصمود أمام ال ُمضاد الحيوي ،تستطيع العيش والتكاثر في هذا
الوسط .البكتيريا التي لم تحصل على البالزميد ال ُمناسب وهي غالبيّة الخاليا تموت بوجود ال ُمضاد الحيوي في بيئتها.
مرت بعملية ترانسفورماتسيا واستطاعت أن
خلية البكتيريا التي ّ
ُ
تعيش وتتكاثر على وسط التنمية ،تنتج خالل يوم أو أقل مستعمرة
بكتيريا منفردة حجمها بحجم رأس الدبوس ،حيث نتجت من تكاثر
خليّة بكتيريا ونسلها .في مستعمرة كهذه تتواجد ماليين خاليا
البكتيريا التي تحوي البالزميد الريكومبننتي ذاته .هكذا تحققت
عمليّة العزل وال ُمضاعفة الثانوية للبالزميد.

مرت
ظروف التجربة تم ّكن من فصل الخاليا التي ّ
بعمليّة ترانسفورماتسيا عن الخاليا األخرى عن
طريق نقلها الى وسط التنمية ،عندها نحصل على
مستعمرات بكتيريا منفصلة الواحدة عن األخرى.
الفصل بين المستعمرات يُم ّكن من تحقيق العزل في
عمليّة االستنساخ.

و .تحديد ال ُمستعمرة المطلوبة :في هذه المرحلة يت ّم تشخيص
ال ُمستعمرات الناتجة ،نتساءل أي بالزميد يتواجد في كل ُمستعمرة ،وبشكل أدق أي مقطع  DNAدخل إلى البالزميد الموجود
في المستعمرة؟ لتشخيص مستعمرة معيّنة يت ّم نقل بكتيريا من هذه المستعمرة الى وسط تنمية سائل .تت ّم تنميّة هذه البكتيريا عدّة
ساعات في درجة حرارة  ،37ºCبعدها نحصل على ُمستنبت بكتيريا سائل مصدره من مستعمرة واحدة .نقوم باستخالص نُسخ
كثيرة من البالزميد الموجود داخل خاليا البكتيريا .يت ّم قطع البالزميد الذي استُخلص من المستعمرة التي نقوم بفحصها بواسطة
أخيرا يت ّم تحديد طول ال ُمدخل بواسطة
إنزيمات التقييد التي استُعملت في مرحلة قطع البالزميد الناقل قبل إدخال ال ُمدخل إليه.
ً
التحريك في الجل ،كذلك يُمكن ان نحصل على معلومات عن مميّزات البالزميد الموجود في المستعمرة التي اخترناها (الكلونة
المفحوصة).
للتلخيص ،ما هي نتيجة تجربة استنساخ عدّة مقاطع من الـ  DNAفي نفس الوقت ،كما هو موصوف في الرسم 3.5؟ المقطع ذا
األطراف من نوع  E1قُطعت بواسطة اإلنزيم  E2ونتجت من عمليّة القطع ثالثة مقاطع أقصر منه ،أطوالها .xKb,yKb ,zKb
فقط مقطعان من بين المقاطع الثالثة كانت ذات أطراف الصقة  E1/E2ولذلك فقط هما يستطيعان االرتباط بالناقل الذي قُطع
بواسطة اإلنزيمات َ E1و  .E2بال ُمقابل المقطع الذي يبلغ طوله  zKbكان ذا أطراف الصقة  ،E2/E2لذلك لم يكن بإمكانه االرتباط
بالناقل ذا األطراف  .E1/E2لذلك ،من ال ُمرجح أن تحوي  50%من المستعمرات الناتجة بعد االنتقاء على بالزميد مع ُمدخل بطول
َ ،xKbو  50%من المستعمرات تحوي بالزميد مع ُمدخل بطول .zKb
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سؤال 3.1
لديك مقطع  DNAمن مصدر ُمعيّن نَت َج بَعد القطع بواسطة اإلنزيم  ،Haeɪɪɪومقطع  DNAمن مصدر آخر نَت َج بَعد القطع بواسطة
اإلنزيم  ،Hpaɪهل يُمكن الربط بين مقطعَي الـ DNAالمذكورين بالرغم من الحصول عليهما بواسطة إنزيمات تقييد ُمختلفة
(استعينوا بالقائمة )2.1؟ ما هو اإلنزيم الذي نحتاج إليه للقيام بربط المقاطع وما هو نشاطه؟
سؤال 3.2
المكونات الالزمة من أجل نقل مقطع  DNAمن بالزميد ُمعيّن إلى بالزميد آخر.
1 .1سؤال تلخيصي :اذكروا كل
ّ
2 .2اقترحوا طريقة لنقل مقطع  DNAمن بالزميد أ الى داخل بالزميد آخر ،بالزميد ب ،بحسب خريطة التقييد الموجودة في رسم
السؤال  .3.2هدفكم نقل المنطقة أو المقطع ال ُمشار إليه بسهم ذا رأسين والموجود في بالزميد أ إلى داخل بالزميد بُ .
طلب
منكم نقل المقطع األصغر الذي يشمل المنطقة المطلوبة إلى بالزميد ب .األعداد في خريطة التقييد تُشير الى عدد القواعد من
نقطة بداية الع ّد (نقطة الصفر) .ب ُمساعدة هذه األعداد يُمكن حساب األطوال المتوقعة للمقاطع (األطوال بين مواقع التقييد).
إرشاد لحل السؤال :قبل نقل مقطع الـ DNAمن بالزميد أ إلى بالزميد ب يجب أن نتأ ّكد من ّ
تضر بالجين
أن عمليّة النقل ذاتها لن
ّ
الذي يُكسب الصمود أمام ال ُمضاد الحيوي الموجود في البالزميد ب .ضرر كهذا يُمكن ْ
أن يحدث إذا ت ّمت إضافة مقطع  DNAداخل
الجين الذي يُكسب الصمود لل ُمضاد الحيوي .لماذا علينا الحفاظ على هذا الجين وعدم إصابته بضرر؟
أجيبوا عن االسئلة حسب المراحل أ -د:
أ.

أي إنزيمات تستعمل لقطع بالزميد أ وأيها تستعمل لقطع بالزميد ب ،من أجل نقل المقطع األصغر الذي يشمل المنطقة ال ُمشار
إليها بسهم من بالزميد أ إلى البالزميد ب؟ اُذكر أسماء اإلنزيمات وعلّل اختيارك.

ب .بعد القيام بقطع البالزميدين يت ّم تحريك نواتج القطع في جل الكتروفوريزا من أجل عزل المقاطع التي نرغب بربطها .حدّد أي
المقاطع تُعزل وما هي األطوال الدقيقة لهذه المقاطع؟
ج .بعد الربط بين المقاطع وإجراء الترانسفورماتسيا تت ّم تنميّة البكتيريا بوجود ُمضاد حيوي ،ما هو هذا ال ُمضاد؟ ما هو الطول
الدقيق للبالزميد الريكومبننتي الناتج؟

بالزميد ب ‘
 4450زوج من القواعد

بالزميد أ ‘
 6200زوج من القواعد

جين يمنح ال ُمقاومة
لألمبتسلين

جين يمنح ال ُمقاومة
للكانميتسين

رسم س’  :3.2خريطتا تقييد البالزميديْن المستعمليْن لنقل مقطع الـ DNAمن أحد البالزميديْن إلى البالزميد اآلخر( .للتمرين فقط)

عزلت من مستعمرات البكتيريا ،بهدف تحديد المستعمرة التي تحتوي على البالزميد
د .أي إنزيمات تستعمل لقطع البالزميدات التي ُ
الريكومبننتي المرغوب؟ ما هو طول المقاطع الناتجة من قطع هذا البالزميد المرغوب بواسطة اإلنزيمات التي ذكرتها (يُمكن
ْ
أن نُحد ّد طول المقاطع باستخدام جل الكتروفوريزا؟ انتبه يُمكن أن تكون هناك أكثر من طريقة واحدة من أجل االجابة على
السؤال والتأكد من حصولنا على البالزميد المطلوب.
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سؤال 3.3
حصل طالب البحث جنيطين على إجابتك عن السؤال  .3.2واقترح طريقة بديلة تُم ّكن من نقل مقطع من البالزميد أ إلى البالزميد
ب ،وهو أصغر من المقطع الذي اقترحت ْ
أن تنقله في إجابتك .المقطع الذي اقترحه يحتوي على المنطقة ال ُمشار اليها والمطلوب
نقلها .اِقترح استعمال اإلنزيمات َ Salɪو  Bglɪɪلـقطع البالزميد أ وإدخال المقطع الناتج بطول  970قاعدة إلى البالزميد ب .رأى
طالب البحث جينتشك اقتراح جنيطين واستغرب ً
قائل :بالرغم من وجود موقع تقييد لـ Salɪفي البالزميد ب ،إال ّ
أن هذا البالزميد ال
ّ
يحوي موقع تقييد لـ Bglɪɪليُم ّكن من ارتباط المقطع الذي نُقل من بالزميد أ ذا االطراف  .Bglɪɪ / Salɪقال جنيطين أنه سيقطع
البالزميد باإلنزيمات  BamHɪ / Salɪوستسير األمور على ما يُرام.
وعمليا ً السؤال
ف مواقع تقييد هذه
ص ْ
1 .1موقع التقييد لـ BamHɪهو باختصار  G/GATCCوموقع التقييد لـ Bglɪɪهو ِ .A/GATCT
ُ
ْ
َ
درجة التي تنتج بَعد القطع
اإلنزيمات بشكل كامل ،بحيث تشمل تسلسل النوكليوتيدات الموجود في الجديليتن .ارسم األطراف ال ُم ّ
بكل واحد من اإلنزيمات في كل واحد من مواقع تقييد َ BamHɪو  .Bglɪɪهل يُمكن ربط الطرف الناتج عن القطع بواسطة
إنزيم التقييد  BamHɪمع الطرف الناتج بواسطة القطع باإلنزيم Bglɪɪ؟ هل كان جنيطين على حق عندما ادعّى َّ
أن طريقته
ُممكنة؟
المرة أجب عن البنود بحسب الطريقة التي اقترحها جنيطين.
2 .2أجب عن البنود أ -ب الموجودة في السؤال  ،3.2في هذه ّ
3 .3هل يُمكن قطع البالزميد الريكومبننتي الناتج من تنفيذ اقتراح جنيطين بواسطة اإلنزيم Bglɪɪ؟ اِفحص جيدًّا تسلسل النوكليوتيدات
في منطقة الربط بين الجديلة األحادية التي نَت َجت من القطع باإلنزيم  BamHɪوالجديلة األحادية التي نَت َجت من القطع باإلنزيم
.Bglɪɪ
تطرق إلى البالزميد الريكومبننتي الناتج حسب اقتراح جنيطين.
4 .4اجب مرة أخرى عن البند ج في السؤال ّ ،3.2
سؤال 3.4
ُخ ْذ بعين االعتبار كل ما تعرفه عن البالزميدات .عندما يت ّم خلط مقطع صغير ومقطع كبير للحصول على بالزميد ريكومبننتي ،هل
نس ّمي الجزء الكبير "ناقل جينات" دائ ًما؟ ما هي الصفات التي يجب أن تتواجد في المقطع حتى يُعتبر ناقل للجينات؟
سؤال 3.5
وتطرق إلى حالة خاصة ُمعطياتها كما يلي:
اعتمد على الرسم ،3.5
ّ
موقع التقييد/اإلنزيم ( E1إنزيم  )1هو EcoRɪ؛
موقع التقييد/اإلنزيم ( E2إنزيم  )2هو BamHɪ؛
كبر المقطع  Xهو Kb1.5؛
كبر المقطع  Yهو Kb4؛
كبر المقطع  Zهو Kb 3.5؛
أجب عن االسئلة التالية باالعتماد على المعطيات المذكورة أعاله وعلى الرسم .3.5
1 .1ما هي األطراف الالصقة لكل واحد من المقاطع الثالثة المذكورة (مقطع طوله  ،1.5Kbمقطع طوله 4Kbومقطع طوله
)Kb3.5؟
2 .2على فرض أنك ترغب باستنساخ المقطع ذا الطول  Kb 1.5والمقطع ذا الطول  ،3.5Kbما هي االطراف الالصقة التي يجب
أن تتواجد في مقطع البالزميد الذي يُستعمل كناقل للجين؟
3 .3أي عمليات تُم ّكن من عزل مقطع الـ  DNAالذي نرغب باستنساخه ،اُذكر عمليتين على األقل .ما الذي يُم ّكن من ُمضاعفة
المقاطع التي نقوم باستنساخها؟
هاو و (الرسم  )3.5من عمليّة االستنساخ وترغب بتشخيص هويّة البالزميد الريكومبننتي الموجود
4 .4أنت اآلن في مرحلة َ
في مستعمرات البكتيريا ال ُمختلفة .ماذا عليك ْ
أن تفعل لتحقيق ذلك؟ ماهي اإلنزيمات التي تستعملها لقطع البالزميدات التي
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استخلصتها من المستعمرات ال ُمختلفة؟ وكيف يت ّم تمييزها بَعد القطع؟ عادة ً يت ّم تشخيص الـ  DNAالموجود في عدد من
المستعمراتً ،
مثل 10 :مستعمرات أو أكثر ،ما هي النتائج التي تتوقع الحصول عليها عند قيامك بتشخيص  10مستعمرات؟
السؤال 3.6
1 .1بالتأكيد الحظتم خالل إجاباتكم ،عن السؤال  ،3.5وجود مقطع  DNAطوله  4Kbوأطرافه  .BamHɪ / BamHɪلماذا لم
يمر هذا المقطع بعمليّة استنساخ؟
ّ
السؤال 3.7
درجة) ،حاول ْ
في عملية قطع الـ  DNAبواسطة إنزيمات التقييد يُمكن ْ
أن تُخ ّمن أي
أن ت َ ْنتُج أطراف ملساء أو أطراف الصقة ( ُم ّ
ّ
األطراف يكون استعمالها أنجع عند ربط مقاطع الـ DNAببعضها؟ علل.
السؤال 3.8
ي باستنساخ المقطع الذي يبلغ طوله ( 4Kbمقطع  ،)yالمعروض في الرسم  3.5باستعمال الناقل
1 .1كتت ّمة لسؤال  ،3.5أنت معن ٌ
صف مراحل عمليّة االستنساخ حسب مراحلها الستة ،انتبه إلى إنزيم/إنزيمات التقييد التي عليك استعمالها خالل
ِ .pBR322
تطرق إلى نواتج الربط واالستنساخ المرغوبة وغير المرغوبة.
عمليّة االستنساخّ ،
2 .2في حاالت ُمعيّنة يت ّم دخول بالزميد خا ِل من ال ُمدخل إلى خلية البكتيريا وحدوث ترانسفورماتسيا لها .بالزميد كهذا غير مرغوب
به .اقترح ُ
طرقًا تزيد من نجاعة عمليّة االستنساخ حسب ال ُمعطيات المعروضة في البند  1للسؤال .عمليّا عليك اقتراح طريقة
تمنع قدر اإلمكان الحصول على بالزميدات غير مرغوبة وطريقة تزيد من سرعة تحديد الكلونة المطلوبةُ .خ ْذ بعين االعتبار
َّ
أن للحالة الخاصة التي نستعمل فيها البالزميد  pBR322في عمليّة االستنساخ ،الموصوفة في السؤال ،توجد طريقة النتقاء
البكتيريا وهي تُتيح إزالة المستعمرات التي تحوي بالزميدات خالية من ال ُمدخل دون الحاجة إلى استخالص وقطع الـ .DNA

البكتيريوفاج كناقل (נשא) في عملية االستنساخ:
طول ال ُمدخل هو أحد القيود (מגבלה) التي تواجهنا عند استعمال البالزميد كناقل للجينات ،البالسميد يستطيع ْ
أن ينقل مقاطع ذات
ّ
طول محدود .عمليًّا ال يُمكن استنساخ مقطع يزيد طوله عن  Kb10بشكل ناجع باستخدام البالزميدات ،بالمقابل فإن البكتريوفاج أي
الفيروس الذي يُهاجم البكتيريا (الذي ُوصف في الفصل  )2يمكن ْ
أن يُستعمل كناقل ناجع في استنساخ مقاطع  DNAطويلة يصل
أن بعض الجينات يصل طولها الى طول كهذا ،عندها يجب علينا ْ
طولها إلى  25000( Kb25زوج من القواعد) .بما َّ
أن نستعمل
البكتيريوفاج كناقل لهذه الجينات.
ما هي الصفات التي يتمتّع بها البكتيريوفاج والتي تم ّكنه من القيام بوظيفته كناقل جينات في عمليّة االستنساخ؟ البكتيريوفاج كناقل
يُشبه البالزميد ،فهو صغير الحجم ويمكن استخالصه بطريقة سهله نسبيًّا .كذلك ،كما هو الحال في البالزميد ،يمكن إدخال مقطع
ضا يُمكن ْ
أن يت ّم رزم الـ DNAالريكومبننتي داخل الغالف البروتيني (הקופסית
 DNAمرغوب ( ُمدخل) إلى البكتيريوفاج ،أي ً
חלבונית) للبكتيريوفاج ،عندها ينتج لدينا بكتيريوفاج يُمكنه إدخال الـ DNAالريكومبننتي إلى البكتيريا بسهولة ،خالل مهاجمته
أخيرا ،البكتيريوفاج كالبالزميد يُمكنه عزل مقطع معيّن من الـ DNAعن مقاطع أخرى ومضاعفته داخل البكتيريا
للبكتيريا.
ً
(استنساخ).
من أجل استغالل صفات البكتريوفاج كناقل ناجع للـ ،DNAيت ّم استعمال نوع خاص من البكتيريا ،بكتيريا خاليّة من إنزيمات التقييد.
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مراحل استنساخ مقاطع مختلفة من الـ DNAفي نفس الوقت باستعمال البكتريوفاج كناقل للـ( :DNAاستعن بالرسم )3.6
أ.

قطع الـ :DNAيت ّم قطع الـ DNAبواسطة إنزيم تقييد ،يَ ْنتُج لدينا خليط من مقاطع  DNAمختلفة ،نرغب باستنساخ كل واحد
من هذه المقاطع.

ب .قطع البكتريوفاج الناقل :قطع  DNAالبكتريوفاج بواسطة نفس إنزيم التقييد.
ج .عمليّة الربط وإنتاج ناقالت ريكومبننتية :نُتيح ربط جزيء الـ  DNAالتابع للبكتريوفاج مع مقاطع الـ DNAالتي نرغب
باستنساخها ،بحيث ّ
أن المقطع الواحد من الخليط يرتبط بجزيء ناقل واحد فقط.
د .إنتاج بكتريوفاجات ريكومبننتية :يت ّم خلط النواتج الريكومبننتية التي نَت َجت في المرحلة السابقة مع بروتينات غالف البكتريوفاج.
تت ّم عمليّة تركيب ذاتي للبكتريوفاجات ،وفي نهايتها ت َ ْنتُج بكتريوفاجات ريكومبننتية ،بحيث يُرزم في كل بكتريوفاج ُجزيء الناقل
المرتبط ب ُمدخل خاص (عزل أولي) .بإمكان الغالف البروتيني للبكتريوفاج االرتباط بالبكتيريا وإدخال الـ  DNAإليها.
ه .عدوى البكتيريا وإكمال عمليّة االستنساخ (الكلونة) (שיבוט) :حتى نُتيح عزل ومضاعفة الـ  DNAالموجود في البكتيريوفاج
نقوم باستعمال وسط غذائي صلب تنمو عليه البكتيريا على شكل طبقة متواصلة من الخاليا .نُتيح عدوى البكتيريوفاجات لبعض
ُدخل بكتريوفاج معيّن الـ  DNAالريكومبننتي الموجود داخله إلى خليّة
البكتيريا .خالل العدوى تت ّم عدّة أحداث بواسطتها ي ِ
بكتيريا واحدة ،وبعد ذلك يتكاثر البكتريوفاج ،تتفكك البكتيريا وتقوم البكتيريوفاجات بعدوى خاليا البكتيريا ال ُمجاورة .نتيجة
لذلك يَ ْنتُج لدينا مركز عدوى كما هو موصوف في الرسم  .3.6مركز العدوى هو "ثقب” في طبقة البكتيريا يَ ْنتُج بسبب موت
البكتيريا .يحتوي هذا المركز على الكثير من البكتريوفاجات التي تحوي ُمدخل معيّن من الـ ُ ( DNAمضاعفة) .البكتريوفاجات
ال ُمختلفة ت ُ ْنتِج مراكز عدوى مختلفة ،منفصلة وبعيدة عن بعضها ،لذلك يتحقق مبدأ العزل (عزل ثانوي) الذي يعتبر عمليّة مه ّمة
في عمليّة االستنساخ.
و .تشخيص الـ  DNAالموجود في مركز العدوى من أجل تحديد الـ  DNAالمرغوب :يمكن استعمال البكتريوفاجات الموجودة
في مركز العدوى من أجل استخالص الـ  DNAالموجود فيها وتشخيصه بواسطة إنزيمات التقييد ،كذلك يمكن تحديد المركز
الذي يحوي الـ  DNAالمرغوب مباشرة بواسطة أدوات خاصة سنتعلم عنها في الفصل التالي.
ُوصف في هذا الفصل جهازان الستنساخ عدد صغير نسبيًّا من مقاطع
اﻟ  DNAالموجودة على شكل خليط ،استنساخ هذه المقاطع يت ّم في
الوقت ذاته .في نهاية هذه العمليّة يَ ْنتُج عدد صغير نسبيًّا من المستعمرات
أو مراكز العدوى التي تختلف عن بعضها بنوع مقطع الـ  DNAالذي
استُنسخ فيها .بال ُمقابل عندما يكون الجينوم الكامل هو المادّة التي
نستعملها الستنساخ عدّة مقاطع في الوقت ذاته ،عندها يَ ْنتُج بعد قطع
الجينوم خليط يحوي مقاطع كثيرة جدَّا يُمكننا تقدير عددها .عندما نُتيح
ارتباط المقاطع الموجودة في هذا الخليط (مصدرها من الجينوم) مع
ُجزيئات الناقل يُمكن ْ
أن ت َ ْنتُج مئات اآلالف من الناقالت الريكومبننتية
الخاصة .تُستعمل هذه الناقالت إلنتاج مجموعة كبيرة من البكتريوفاجات
الريكومبننتية التي تُس ّمى "مكتبة" .بعد إكمال االستنساخ يُمكن ْ
ان ت َ ْنتُج
مئات اآلالف من مراكز العدوى.

إذا استعملنا جينوم كامل لخلية إنسان ،يُمكن أن
نحسب عدد المقاطع ال ُمميزة التي ت َ ْنتُج بعد قطع
َّ
وألن
الجينوم .طول جينوم اإلنسان ثالثة مليار قاعدة،
القطع ال ُمراقب للجينوم بواسطة إنزيم تقييد يؤدي إلى
الحصول على مقاطع معدل طولها  15000قاعدة،
االستنتاج الواضح هو َّ
أن المادة التي ستستعمل
لالستنساخ يُمكن ْ
أن تحوي  200000مقطع ُمميّز
نرغب باستنساخها في نفس الوقت.

في الفصل التالي سوف نشرح كيف يُمكن تحديد مكان مقطع  DNAمرغوب أو جين مرغوب من بين كل الجينوم عندما يتواجد
هذا المقطع أو الجين بين مئات آالف المستعمرات أو مراكز العدوى.
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أ .قطع الـ DNAالذي نرغب باستنساخه

ب .قطع الناقل البكتريوفاجي

الـ  DNAالذي نرغب باستنساخه

 DNAالبكتريوفاج
قطع ب EcoRɪ

قطع ب EcoRɪ

نُسخ عديدة ُمعدّة للربط
مع الـ  DNAمن أجل
االستنساخ

مقاطع  DNAنرغب
بربطها مع الناقل

ج .ربط

نُسخ ناقل بكتريوفاجي وفيها ُمدخالت  DNAبهدف استنساخها
رزم

د .إنتاج بكتيريوفاجات ريكومبننتية

بروتينات غالف البكتريوفاج

مجموعة بكتريوفاجات
ريكومبننتية تس ّمى مكتبة
أيضًا (فصل )4

صحن فيه وسط تنمية صلب وعليه
طبقة متواصلة من البكتيريا

ه .عدوى البكتيريا وإكمال االستنساخ
مركز عدوى ()plaque
منطقة ماتت فيها البكتيريا
وفيها بكتريوفاجات

إتمام االستنساخ :في كل مركز عدوى منفصل تتواجد
بكتريوفاجات فيها مقاطع ُمميّزة من الـDNA

و .تحديد مميّزات الـ  DNAالموجود في مركز العدوى لتحديد الـ
 DNAالمرغوب

مرت
بكتيريا ّ
بعمليّة تفكيك
بكتريوفاج واحد يُنتج مركز عدوى واحد
وفيه ينتج عزل وتكاثر البكتريوفاجات

رسم  :3.6استنساخ عدّة مقاطع ُمختلفة من الـ DNAفي نفس الوقت بواسطة البكتريوفاجات والبكتيريا.

سؤال 3.9
أي من بين الجمل التالية صحيحة ،صحح الجمل غير الصحيحة.
1 .1يُمكن عزل مقطع  DNAعن طريق استنساخه و ُمضاعفته.
2 .2البالزميد والبكتريوفاج هما ناقال جينات ،يُمكن أن نُدخل إليهما مقاطع الـ DNAالتي نرغب بعزلها و ُمضاعفتها.
ُ 3 .3مدخل ريكومبننتي يُمكن ْ
أن يَشمل بالزميد غير موجود في ال ُمدخل الطبيعي.
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كبيرا من مقاطع الـ  DNAفي الوقت ذاته نحصل على مكتبة .DNA
4 .4عندما نستنسخ عددًا
ً
5 .5يَ ْنتُج مركز العدوى المنفرد في ُمستنبت البكتيريا بواسطة عدد كبير من البكتريوفاجات.
6 .6اإلنزيم  A.P.هو إنزيم ُمفيد ألنَّه يُم ّكن من زيادة عدد ُمستعمرات البكتيريا التي تحوي ناقل بالزميدي ال يشمل ُمدخل.
7 .7اإلنزيم  DNAليجاز ضروري لقطع مقاطع الـ  DNAقبل دمجها مع الناقل.
8 .8يت ّم استعمال ال ُمضادات الحيويّة في ُمستعمرات البكتيريا لنُم ّكن نمو كل البكتيريا التُي ُزرعت في الصحن البتري.
9 .9للحصول على بالزميد ريكومبننتي يجب خلط مقاطع ُ DNAمختلفة وحضنها مع اإلنزيم  DNAليجاز.
1010بفضل شموليّة مبنى الـ  DNAيُمكن ربط مقطع  DNAمصدره من خليّة بكتيريا مع مقطع  DNAمن خليّة إنسان.
سؤال 3.10
المرة نقل المقطع الموجود بين موقعَي
تمعّنوا في رسم سؤال ( 3.10الرسم تقريبًا ُمطابق لرسم سؤال  .)3.2المطلوب منكم هذه ّ
 BamHɪفي بالسميد ب' إلى البالزميد أ' ،لهذا الهدف سيقطع بالزميد أ' بواسطة االنزيم .BamHɪ
يتعرف عليه اإلنزيم  BamHɪويقوم بقطعه.
انتبهوا :في بالزميد أ' يوجد موقع تقييد واحد فقط ّ

بالزميد ب’  4450زوج
من القواعد

بالزميد أ’  6200زوج
من القواعد

جين يُكسب صمود
لألمبتسيلين

جين يُكسب صمود
للكاناميسين

رسم سؤال  :3.10خريطة التقييد للبالزميدين اللذان سيستخدمان لنقل مقطع  DNAمن أحد البالزميدين إلى االَخر (للتمرين فقط)

1 .1لتحقيق الهدف المذكور ،يجب “ ُمعالجة” البالزميد أ’ بإنزيم إضافي بعد قطعه بواسطة  ،BamHɪما هو هذا اإلنزيم؟ ولماذا
نحتاج إلى معالجة البالزميد بواسطة هذا اإلنزيم؟
2.2بعد ُمعالجة البالزميدين بإنزيمات التقييد يجب فصل المقاطع الناتجة بواسطة الجل ،من ثم علينا عزل المقاطع التي نرغب بربطها
مرة أخرى أي إنزيمات تستعملون لقطع كل واحد من البالزميدين؟ ارسموا نتائج الفصل بالجل وسجلوا الطول
من الجل .اذكروا ّ
الدقيق للمقاطع التي علينا عزلها واخراجها من الجل لتحقيق الهدف المذكور.
تحول وراثي(טרנספורמנטים) وتنميّة
3 .3بعد حدوث
التحول الوراثي (الترانسفورماتسيا) ،عزل البكتيريا التي ّ
مرت بعملية ّ
ّ
قررتم
البكتيريا على وسط يحتوي على ُمضاد حيوي (ما هو هذا ال ُمضاد؟) ،حصلنا على عدّة عشرات من مستعمرات البكتيرياّ .
فحص طول ال ُمدخل في بعض المستعمرات بواسطة استعمال انزيمات القطع َ Pstɪو .Bglɪɪ
•من ضمن المستعمرات العشرة التي فُحصت ،حصلنا في  7منها على مقطع طوله  740قاعدة باإلضافة إلى مقطع طويل
يُمثّل معظم الناقل الريكومبننتي .ما هو طول ال ُمدخل وما هو التفسير العلمي للنتائج الموجودة في المستعمرات السبعة؟
•في مستعمرتان من بين المستعمرات العشرة التي فُحصت حصلنا على  350قاعدة .لماذا حصلنا ،حسب رأيكم ،على هذه النتيجة؟
•في واحدة من بين المستعمرات العشرة التي فُحصت حصلنا على مقطع طوله  1130قاعدة .ما هو التفسير العلمي لهذه النتيجة؟
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النقاط األساسيّة في الفصل
األدوات الموجودة في "صندوق األدوات"
•بالزميدات
•بكتريوفاجات
•إنزيمات تقييد ()Restriction enzymes
• DNAليجاز ()DNA ligase
•اإلنزيم الفوسفاتاز القلوي ()A.P.
(.)Alkaline phosphatase
مفاهيم ومصطلحات
•ناقل ()Vector
• ُمدخل ()Insert
•استنساخ ()Cloning
• DNAريكومبننتي (Recombinant
)DNA
•بالزميد ريكومبننتي ،بكتريوفاج
(تحول)
ريكومبننتي ترانسفورماتسيا
ّ
()Transformation
•مستعمرة بكتيريا )Clone
•مركز عدوى ()Plaque
•أصل التضاعف ()Ori
مبادئ
•عزل و ُمضاعفة مقاطع الـ  DNAفي البكتيريا
بواسطة بالزميدات أو بكتريوفاجات (استنساخ)

•انتقاء ( )selectionيُم ّكن من تكاثر
البكتيريا التي تحتوي على جين يُكسبها
صمود لل ُمضاد الحيوي
ُ
طرق
•استخالص بالزميدات من البكتيريا
•قطع  DNAبواسطة إنزيمات التقييد
•استخالص مقاطع الـ  DNAمن الجل
•إزالة مجموعة فوسفات من طرف مقطع الـ
 DNAبواسطة اإلنزيم ..A.P
•الربط بين مقاطع الـ )DNA (Ligation
•إدخال  DNAإلى بكتيريا يؤدي إلى
(تحول).
ترانسفورماتسيا
ّ
تطبيقات
•استنساخ مقطع  DNAواستنساخ عدد كبير
من مقاطع الـ  DNAفي نفس الوقت.
مواد
•صحن يحتوي على وسط غذائي لتنميّة
البكتيريا
•وسط غذائي سائل لتنميّة البكتيريا
• ُمضادات حيوية
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استنساخ  DNAبواسطة
مكتبات ومجسات
المقدرة على استنساخ مقاطع ( DNAفصل  )3رفعت
إلى جدول األعمال العلمي إمكانية استنساخ جينات
كاملة ألهداف البحث .جين هو مقطع  DNAيحتوي
على تسلسل قواعد خاص ،يَ ْنتُج منه  RNAفي عمليّة
النسخ .في الـ  RNAيمكن أن يُشفر ناتج جين معيّن
بحسب شيفرا معلومات إلنتاج بروتين خاص .الجين
الذي يَ ْنتُج منه  RNAويحتوي على معلومات إلنتاج
بروتين ،هو جين مشفر لبروتين .الجين ونواتجه
( RNAوبروتين أو فقط  )RNAيمكن أن تُنسب
وظائف محدّدة في الخليّة .باإلضافة لذلك ّ
فإن جين
وبروتين يشفر له  ،يشاركان في تحديد صفة أو صفات
ي .غالبًا صفة معيّنة في
محدّدة في الخليّة والكائن الح ّ
ي تُحدَّد بواسطة أكثر من جين
الخليّة أو الكائن الح ّ
واحد.
معرف كعزل ومضاعفة مقطع DNA
استنساخ جين
ّ
مصدره الجينوم ويمكن بواسطته إنتاج  RNAفي
الخليّة .يمكن اليوم بواسطة األساليب الحديثة استنساخ
جينات بسرعة نسبية وبدون عالقة بنوعها ووظيفتها.
ولكن في نهاية سنوات الـ  70وبداية سنوات الـ 80
من القرن الـ  20أراد رواد االستنساخ التركيز على
استنساخ محدّد لجينات معيّنة فقط ،التي اعتبرت "مثيرة
لالهتمام" من ناحية علميّة وطبيّة .لقد اختاروا هذا
التوجه ّ
ألن الطرق التي توفرت في ذلك الحين تطلبت مراحل عمل متع ّدِدة .من بين الجينات "المثيرة لالهتمام" التي ت ّم استنساخها
يمكن إيجاد جين النمو والجين المشفر لبروتين اإلنسولين الحيوي للمحافظة
على مستوى جلوكوز منتظم في الدم .في مراحل الحقة ت ّم استنساخ
يوجد جينات تشفر لـ  ، RNAولكن الـ RNA
جينات عديدة تشفر لهورمونات إضافيّة ،جينات تشفر لعوامل إنقسام خاليا
ال يترجم لبروتين .من بين هذه الجينات مثال
وجينات تشفر لبروتينات تشارك في نقل إشارات بين خاليا عصبيّة .بعض
الجينات المشفرة للـ  RNAالمكون للريبوزوم
ضا مثيرة لالهتمام ومن بينها جينات تكسب النبتة
جينات النباتات اعتُبرت أي ً
مقدرة الصمود في ظروف جفاف متطرفة أو جينات تمكن النبتة مقاومة
األمراض .استنساخ جينات تشارك في تحديد هذه الصفات جعل من الممكن تشخيص البروتينات التي تشفر لها هذه الجينات .ال يقل
أه ّميّة كان استنساخ جينات من المحتمل أن تكون لها عالقة بالسرطان ،وكذلك جينات تشفر لبروتينات حيوية لمبنى سليم للخليّة
ولسالمة عضياتها .جينات كهذه استُنسخت من خاليا إنسان ،بكتيريا ،خاليا نبات وحتى من خاليا حشرات.
ُعرف كعزل
جين هو مقطع  DNAمصدره الجينوم ومنه يَ ْنتُج الـ  .RNAجين ممكن أن يشفر لبروتين .استنساخ جين ي ّ
ومضاعفة مقطع  DNAجينومي ،وفي ظروف مناسبة يمكن إنتاج  .RNAرواد استنساخ الجينات استنسخوا جينات اعتبرت
حينها مهمة علميًّا وطبيًّا .فت ّم استنساخ الجين المشفر لإلنسولين ،والجين المشفر لهرمون النمو وجينات لها عالقة بالسرطان.
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أه ّميّة استنساخ الجينات لم تكن واضحة للجميع في البداية .لماذا يجب استنساخ جين؟ هذا الفصل والفصل  8يوضحان كيف يمكن
تحديد وظائف جين بواسطة التحكم بكمية ناتج الجين في الخليةّ .أو ًل ،يمكن اقحام جين مستنسخ للخليّة ،وإذا كان يشفر لبروتين،
يمكن إنتاج ك ّميّات فائضه من البروتين في الخليّة (تعبير زائد عن البروتين) .ثانياً ،يم ّكن االستنساخ من استغالل طرق لمنع إنتاج
البروتين .البحث في تصرف الخليّة نتيجة لتعبير زائد لبروتين معيّن أو نتيجة للح ّد من إنتاجه ،يساعد على تحديد وظائف البروتين
والجين المسؤول عن إنتاجه .هكذا مثال ،يتم االستنتاج أن لجين وظيفة في عملية تنفس خلية اذا ادّى تعبير زائد عنه الى تكثيف
أن الح ّد من إنتاج بروتين جين معيّن يؤدّي الى توقف إنقسام الخليّةّ ،
عمليات التنفس .بشكل مشابه يمكن التحديد ّ
فإن وظيفة هذا الجين
هي تمكين الخليّة من اإلنقسام .عند تحديد وظائف جين يمكن حينها نقله
ي بالشكل الذي نريده (فصل
ي آخر بهدف تغيير خواص الكائن الح ّ
لكائن ح ّ
استنساخ جينات ضروري لفهم اسهام نواتجهم
 .)8وال يقل أه ّميّة – دراسة جين مستنسخ يمكن أن يحدّد ما إذا كان يشارك
في أداء الخلية والكائن الحي .من الصحيح
أن جين معيّن يشارك ً
في أمراض .يمكن التحديد ّ
فعل في مرض ،إذا
القول أيضا أنه يمكن فهم أعمق لعمليات مركبة
ُوجدت ُ
طفرات في هذا الجين لدى مرضى .ونهاية ،في بعض الحاالت يت ّم
في الخلية (مثال ،تنفس ،حركة وانقسام) فقط
استغالل جين مستنسخ لكي يت ّم إنتاج كمية كبيرة من ناتجه البروتيني الذي
بعد استنساخ الجينات التي لها وظيفة في هذه
يمكن استعماله كدواء كما هو األمر بالنسبة لإلنسولين وهورمونات النمو
العمليات.
(فصل .)8
كيف يت ّم في عمليّة مركزة استنساخ وإيجاد جين مسؤول عن صفة معيّنة من بين مجمل الـ  DNAفي الخليّة (الجينوم)؟ من أجل
استنساخ وإيجاد جين معيّن اتبع رواد االستنساخ عزل ومضاعفة (استنساخ) في نفس الوقت لجينات ومقاطع  DNAتشمل ك ّل
الجينوم .استنساخ في نفس الوقت لمقاطع الجينوم ،التي وصل عددها أحيانًا إلى مئات األالف ،ت ّم بواسطة الوسائل التي ُوصفت في
الفصل  .3مجموعة مقاطع الجينوم الموجودة في نُسخ من ناقل تُس ّمى مكتبة جينومية .بسبب كبر عدد المقاطع في هذه المجموعة،
يجب استعمال “وسائل خاصة” سنشرح عنها في هذا الفصل إليجاد المقطع الذي يحتوي على الجين المطلوب .ولكن باإلضافة إلى
صة لطريقة
صة” هناك حاجة إلى “وسائل فريدة من نوعها” إليجاد ك ّل جين من الجينات .في الحقيقة لك ّل جين حكاية خا ّ
ـ”وسائل خا ّ
تحديده .من الجدير بالذكر ّ
أن المصطلح “استنساخ جين” يُستعمل غالبًا لوصف عمليّات االستنساخ والتحديد معًا.
صة" متنوعة انخفض مع مرور الزمن ولم
استنساخ الجينات ومقاطع اﻟ  DNAالتي تشفر لبروتين بمساعدة مكتبات َو"وسائل خا ّ
يعد اليوم دار ًجا .وبالرغم من ذلك ،يمكن أن نجد في هذا الفصل أسس ومبادئ االستنساخ بواسطة مكتبات لسببين .األول ،لتوضيح
للتعرف على مبادئ وأساليب استُعملت
طريقة الحصول على معلومات بيولوجية حيوية بواسطة االستنساخ المركز ،والثاني،
ُّ
لالستنساخ وما زالت تُستعمل ،حتى إذا كان استعمالها اليوم ليس لالستنساخ.
استنساخ الجين مطلوب لتحديد وظائفه .فهكذا ،استنساخ جين في خاليا يُ َم ّكن الخاليا من انتاج فائض من البروتين الذي يشفر
له (تعبير زائد) .خالفا لذلك ،يمكن استغالل وسائل خاصة لمنع التعبير عن جين مستنسخ بشكل مركز .نتيجة لذلك يتغيّر أحيانًا
سلوك الخليّة .بحث التغيّرات في سلوك وصفات الخليّة ت ُ َم ّكن دراسة وظائف الجين .باإلضافة لذلك ،جين مستنسخ يُ َم ّكن فحص
عالقته الممكنة بأمراض .يمكن استعمال جين ُمستنسخ إلنتاج بروتين يُستخدم كدواء.

جينو كان متعودًا أن يستغل ساعات الصباح الباكرة لقراءة مقاالت بحث قبل البدء في عمله باإلبحاث .ذات صباح وضع
جانو على مكتبه مقال عنوانه“ :استنساخ جين يمكنه تفسير التصرف الذكوري النموذجي” .أثار األمر اهتمام جينو الذي كان
مشغوال باستنساخ جين آخر...
المقدّمة للمقال كانت مثيرة لالهتمام بشكل خاص" :تميّز الرجال أحيانًا بقلة االهتمام بمواضيع تهم النساء ،واألمر يُساهم في
التوتر بين الجنسين .لذلك باشرنا في استنساخ الجين ق.ا( .قلة اهتمام) الذي فرضنا أنّه موجود على كروموزوم  Yويمكنه
مراقبة التصرف الذكوري الخاص "...في وصف الطريقة وجد جينو تفاصيل مفيدة" :ت ّم إعداد المكتبة من مقاطع DNA
مصدرها  RNAمن نسيج دماغ رجال "...وقد اهتم باألمر ألنّه بعد استنساخ الجين ،وجد بأنّه يت ّم التعبير عنه بشدة لدى رجال
يسوقون بتهور مع موسيقى مرتفعة ،بينما ُو ِج َد ّ
أن لدى رجال هادئين هذا الجين ال يُ ْنتِج  RNAتقريبًا .ونهاية االستنتاجات
خاص،
َب ،إجراء معالجة جينية للرجال غيرمهذبين بشكل
ّ
في المقال كانت مثيرة لالهتمام بشكل خاص :نحن نقترح ،هكذا َكت َ
بهدف كبت التعبير عن جين ق.ح .لديهم ،واعادتهم للطريق المستقيم...
في هذه المرحلة أصبح واض ًحا لجينو ماذا عليه أن يعمل ...جرى يبحث عن جانو كي يسأله عن برنامج الحاسوب الذي استعمله
إلنتاج المقال ال ُمقنع جدًّا والمزور...
74

استنساخ جين مسرطن بواسطة مكتبة جينومية
ي تنقسم وتتكاثر بطريقة منتظمة :الخاليا ت َ ْنتُج في الموعد المالئم ،بكمية مالئمة وفي األماكن المطلوبة.
الخاليا الطبيعيّة في الكائن الح ّ
تتحول إلى خليّة سرطانيّة .خليّة سرطانيّة هي ناتج لـ "تغيّرات مسرطنة" حدثت داخل الخليّة،
أحيانًا يحدُث تشويش ،وخليّة طبيعيّة
ّ
تُميّزها عن خليّة طبيعيّة .الخليّة السرطانيّة تورث "التغيّرات" التي حدثت فيها إلى الخاليا الجديدة .نتيجة للـ "تغيّرات" تنقسم الخليّة
متكررة
والخاليا من ساللتها بوتيرة مرتفعة وغير مقيدة .إنقسامات
ّ
تتطور إلى
لخاليا سرطانيّة ت ُ ْنتِج بداية تكتل خاليا سرطانيّة يمكن أن
ّ
أسئلة أساسية في دراسة السرطان هي:
لتعرض الخاليا
ورم خبيث .إمكانية ظهور خليّة سرطانيّة تزداد نتيجة ُّ
ما هي ماهية الـ"التغييرات المسرطنة" التي يمكن أن
إلى عوامل مسرطنة تزيد من احتمال الـ "تغيّرات" في الخليّة.
تحدث في خلية وكيف يمكن أن تساهم في تحويله الى
خلية مسرطنة؟ هل تحدث التغييرات في الجينات وان
في العديد من المختبرات درسوا في بداية سنوات الـ  80من القرن
كان األمر كذلك في أي جينات؟ هل يمكن استنساخ
الـ  20البيولوجيا الخلوية والجزيئية للسرطان .في مختبر الباحث
وتحديد جين محدد حدث فيه "التغيير"؟ هل يمكن
األمريكي روبرت واينبرج ( )Robert Weinbergوفي مختبرات
دراسة خواص هذا الجين ("الجين المسرطن")؟ ألي
أخرى سأل الباحثون أنفسهم ما اذا كانت "الصفة السرطانية" موجودة
بروتين يشفر "الجين المسرطن" وما هي وظائف
داخل الـ  DNAوما اذا كان من الممكن نقلها بواسطة إقحام DNA
البروتين في الخلية؟
من خليّة سرطانيّة إلى خليّة عاديّة .لإلجابة عن هذا السؤال هناك حاجة
الستعمال خاليا تنمو في مستنبت (صندوق )4.1

للتحول تنقسم الخليّة السرطانية بشكل غير ُمراقب .سأل
تحول .نتيجة
مرت
خلية سرطانية مصدرها من خلية عادية ّ
ُّ
ُّ
باحثون أنفسهم ما إذا كان باإلمكان نقل الصفة السرطانية من خليّة سرطانية الى خليّة عاديّة بواسطة نقل  DNAمصدره خليّة
سرطانية .تجربة كهذه يمكن تنفيذها بواسطة استعمال خاليا تنمو في مستنبت.
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في الرسم  4.1نرى كيف يمكن أن نؤدّي إلى ظهور خاليا سرطانية في
مستنبت وكيف يمكن نقل الصفة السرطانية بواسطة الـ  DNAإلى خاليا
في تجربة ضابطة عند أخذ  DNAمن خاليا عاديّة
عادية .بحسب الوصف في هذا الرسم ،تعريض خاليا غير سرطانية
واقحام مقاطع منها لخاليا غير سرطانية ،ال تؤدّي
في مستنبت لمادّة مسرطنة (مادّة كيميائيّة معيّنة في هذه الحالة) تؤدّي
تحول سرطاني.
هذه المقاطع الى ّ
الى ظهور خاليا سرطانية في المستنبت .يمكن استخالص  DNAمن
هذه الخاليا السرطانية وقطعه بواسطة إنزيم تقييد .في المرحلة القادمة
نُدخل مقاطع  DNAمصدرها خاليا سرطانية الى خاليا غير سرطانية .في الواقع ،جزء قليل من الخاليا غير سرطانية تستوعب
ويتحول إلى جزء ال يتجزأ من الـ  DNAفي نواة الخليّة.
ي مقطع  DNAمعيّن ،حيث يندمج في الجينوم
ّ
في داخلها بشكل عشوائ ّ
تتحول
يتضح من مجمل الخاليا غير السرطانية التي اندمج إلى داخلها مقطع  DNAعشوائي مصدره خلية سرطانية ،عدد قليل منها
ّ
تحول سرطاني.
لخاليا سرطانية .معنى هذه النتيجة هو أن ليس ك ّل الـ  DNAالذي مصدره خلية سرطانية لديه المقدرة أن يؤدّي الى ّ
نستنتج من ذلك أنّه يمكن تحويل خلية غير سرطانية الى خلية سرطانية بواسطة اقحام مقطع  DNAمحدّد مصدره خلية سرطانية.
تحول سرطاني؟
لذلك السؤال الذي يطرح نفسه ،ما هو مقطع الـ  DNAالذي يمكن أن يؤدّي إلى ّ

صندوق  :4.1تنمية خاليا عادية وخاليا سرطانية في مستنبت
المكونات الغذائية
مستنبت خاليا هو مجموعة من الخاليا التي تنمو خارج الجسم في وعاء يحتوي على مستنبت تنمية سائل فيه
ّ
الحيوية :سكريات ،حوامض أمينية ،أمالح وعوامل نمو .يتم وضع الصحن أو الوعاء الذي يحتوي على الخاليا في انكوباتور
يحافظ على درجة حرارة مثالية للتنمية .معالجة الخاليا يت ّم في وسط معقم لمنع تلويث مستنبت الخاليا ببكتيريا أو فطريات.

باستثناء بعض الخاليا كخاليا الدم التي تنمو في معلق ،خاليا حيوانية عادية التي تنمو في معلق تتميز بأن نموها يعاق نتيجة
للتالمس مع خاليا مجاورة ( .)Contact inhibitionلذلك فان خاليا عادية تتوقف عن االنقسام عندما تغطي كل الصحن
بطبقة خاليا واحدة متجانسة .لكي نواصل في تنمية هذه الخاليا يجب تخفيفها ونقل جزء من الخاليا الى صحن جديد .بالمقابل
خاليا سرطانية ال يتم اعاقتها نتيجة للتالمس مع خاليا أخرى ،ونتيجة الستمرار االنقسامات تنتج في المستنبت مجموعات من
الخاليا التي تنمو على سطح بعضها البعض .للحصول على خاليا سرطانية في المختبر يمكن اخذ خاليا عادية وتعريضها
لمادة مسرطنة (كرسينوجين) .تعرض الخاليا لمادة مسرطنة تؤدي الى تغيير سرطاني في قسم منها ونتيجة له تنتج تجمعات
من الخاليا السرطانية التي تنمو على بعضها .كل تجمع خاليا مصدره خلية واحدة مرت تغيير سرطاني .ما هو اسهام المادة
المسرطنة األولي لعملية التحول السرطاني؟ المادة المسرطنة تؤدي الى تغيير في الـ ( DNAطفرة) .الطفرة المسرطنة هي
أحيانا مجرد طفرة نقطية ،أي تغيير نوكليوتيد واحد بنوكليوتيد أخر .عند حدوث الطفرة في جين ينتج ناتج فعال أكثر ،وناتج
هذا الجين يؤدي الى تحفيز انقسام الخاليا ،يسمى الجين "جين مسرطن" (.)Oncogene
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تحول.
رسم  DNA :4.1من خاليا سرطانية يمكنه تحويل خاليا عادية إلى خاليا سرطانية في عمليّة ت ُس ّمى
ّ

تتحول إلى خاليا
في أعقاب اقتحام عشوائي لمقاطع  DNAمن خاليا سرطانية إلى خاليا عادية ،فقط عدد قليل من الخاليا
ّ
سرطانية .هذه الحقيقة يمكن أن تبيّن ّ
أن مقطع  DNAمحدّد فقط ،من الخلية السرطانية ،يمكن أن يؤدّي إلى تحول سرطاني.
لذلك ّ
التحول السرطاني؟ هل هو جين ،وهل يمكن استنساخه؟
فإن السؤال المطروح هو :ما هو مقطع الـ  DNAالمسؤول عن
ّ

تتحول بعض الخاليا العادية إلى سرطانية .من هذه الخاليا
تتعرض خاليا عادية في مستنبت إلى مادّة مسرطنة (كرسينوجين)
عندما ّ
ّ
السرطانية يمكن استخالص  DNAواقحامه في خاليا غير سرطانية .عدد قليل من الخاليا غير السرطانية التي استوعبت DNA
تتحول بنفسها إلى خاليا سرطانية .ومن هنا يتضح ّ
أن هناك مقطع  DNAمحدّد (أو مقاطع قليلة محدّدة) يمكنه
من الخاليا السرطانية
ّ
تحويل خلية غير سرطانية إلى خلية سرطانية .الخلية السرطانية تنقسم وينتج تكتل من الخاليا السرطانية الذي يمكنه أن يؤدّي إلى
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ي
ورم سرطاني في فأر خاص ال يحتوي على جهاز مناعة .مجموعة التجربة الموصوفة هنا ال تكفي لإلجابة عن السؤال التالي :أ ّ
التحول السرطاني؟
مقاطع من بين مقاطع الـ  DNAالمتعدّدة التابعة للخاليا السرطانية مسؤولة عن
ّ
افترض الباحثون ّ
أن على مقطع الـ  DNAالمحدّد الذي يمكنه أن يؤدّي إلى ظهور خلية سرطانية ،يوجد جين محدد لُقّب بـ “الجين
المسرطن” .كان التحدي األساسي للباحثون إيجاد مقطع الـ  DNAالذي يحتوي على "الجين المسرطن" من بين كل مقاطع الـ DNA
المتعدّدة التي مصدرها الجين المسرطن ،بهدف دراسة التغيير الذي حدث فيه .أراد الباحثون استنساخ الجين المسرطن.
ً
وفعلّ ،
فإن التحدي الذي واجه فاينبرج وزمالئه كان
في بداية سنوات الـ  80من القرن الـ  20اعتبر استنساخ جينات مسرطنة تحدي.
خاص ،ألنّه لم تتوفر لديهم أي معلومات عن هوية تسلسل الجين المسرطن المطلوب استنساخه .لذلك احتاج الباحثون
صعبًا بشكل
ّ
إلى أسلوب مبتكر موصوف في رسم  .4.2في البداية استخلص  DNAمن خاليا إنسان سرطانية .اقحم هذا الـ  DNAإلى خاليا فأر
غير سرطانية .بواسطة هذا الـ  DNAمن اإلنسان حصل حدث خاص وفيه خلية فأر واحدة ،لم تكن سرطانية ،استوعبت عشوائيًّا
تحول") .أدّت الخلية السرطانية الى إنتاج
مقطع  DNAمحدّد
وتحولت إلى خلية سرطانية (العملية التي حصلت في الخلية تسمى “ ّ
ّ
ُ
تكتل خاليا سرطانية استخلص منها  ،DNAوالتحدي كان إيجاد مقطع الـ  DNAالبشري الذي يحتوي على الجين المسرطن في
هذا الـ  DNAالتابع للفأر.
كما هو موصوف في الرسم  4.2وكما مشروح في الجدول  ،4.2استُخلص في المرحلة التالية  DNAجينومي من الخاليا السرطانية
للفأر ،وقطع بانزيمات تقييد .نَت َجت مجموعة من حوالي  200000مقطع خاص من الجينوم .بعد ذلك استُنسخ كل مقطع في DNA
بكتيريوفاج ناقل ،ونَت َجت مجموعة كبيرة من المقاطع في نواقل بكتيريوفاج (كما هو موصوف في الفصل  .)3بسبب كبر المجموعة
س ّميت مكتبة .المكتبة الناتجة كانت مكتبة جينومية لـ  DNAمن فأر (رسم 4.2ج) .خاصية هذه المكتبة أن معظم البكتيريوفاجات
ُ
فيها حملت مقاطع  DNAجينومية لفأر ،ولكن بكتيريوفاج واحد احتوى على مقطع مصدره إنسان وفيه "الجين المسرطن" .ونهاية،
إلتمام االستنساخ ،استُعملت البكتيريوفاجات في المكتبة إلنتاج بؤر داخل طبقة من خاليا البكتيريا (كما هو ممثل في رسم  3.1في
ي من البؤر المتعدّدة الناتجة تحتوي على بكتيريوفاج فيه الجين المسرطن البشري؟ المهمة المحدّدة
الفصل  .)3السؤال المطروح :أ ّ
واألبسط كانت إيجاد البؤرة الوحيدة التي تحتوي على  DNAبشري.
خالفًا لـ  DNAمن الفأرّ ،
فإن  DNAاإلنسان يتميّز بإحتوائه على تسلسل نوكليوتيدات تُسمى  Aluوهو يتكرر في أماكن متعددة
ضا .إليجاد البؤرة
في الجينوم ومن ضمنها االنترونات (رسم  .)4.2وقد توقع الباحثون وجود تسلسل  Aluفي الجين المسرطن أي ً
المطلوبة التي تحتوي على الجين البشري المسرطن ،عمل الباحثون على تحديد البؤرة التي تحتوي على التسلسل  .Aluت ّم إيجاد هذه
البؤرة بواسطة كاشف ( DNAالفصل ج) .في هذا االستنساخ كان كاشف الـ  DNAعبارة عن مقطع  DNAيحتوي على تسلسل
 Aluموسوم بنظير ُمشع .الكاشف مخصص لالرتباط بالتسلسل ال ُمكمل للـ  Aluالموجود في البؤرة .بعد االرتباط يمكن الكشف عن
موقع الوسم ال ُمشع وبذلك إيجاد البؤرة التي تحتوي على تسلسل  .Aluأكد الباحثون فرضيتهم ّ
ضا البؤرة التي
أن هذه البؤرة هي أي ً
ً
وفعل ،نجح فاينبرج وزمالؤه بواسطة البروتوكول التجريبي من استنساخ الجين المسرطن المس ّمى
تحتوي على الجين المسرطن.
( Rasالجدول )4.3

التحدي الذي واجه باحثين ومن بينهم الباحث فاينبرج كان استنساخ مقطع الـ  DNAالذي عند انتقاله إلى خلية عادية يؤدّي إلى
تحولها لمسرطنة (تحدي استنساخ "الجين المسرطن") .الوسيلة التي اتبعها فاينبرج وزمالئه موصوفة في رسم DNA .4.2
ّ
مصدره من خاليا سرطانية بشرية ،أُدخل الى خاليا فأر عادية .أحد مقاطع الـ  DNAالتي مصدرها خلية إنسان أدّى الى تكون
تكتل خاليا فأر سرطانية .استُعمل  DNAمن الخاليا السرطانية للفأر إلعداد مكتبة جينومية بهدف استنساخ الجين المسرطن.
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رسم  :4.2طريقة فاينبرج الستنساخ الجين المسرطن من خاليا إنسان :من خاليا سرطانية إلى مكتبة جينومية.
إليجاد مقطع  DNAمعيّن يحتوي على الجين المسرطن الموجود بين مقاطع اﻟ  DNAالمتعددة ،نفّذ فاينبرج وزمالؤه العملية التالية .في المرحلة أ ت ّم
قطع  DNAمن خاليا سرطانية لإلنسان .في المرحلة ب اقحمت مقاطع  DNAمصدرها خاليا سرطانية من إنسان الى داخل خاليا غير سرطانية من
فأر .مقاطع  DNAمختلفة من خاليا سرطانية من إنسان اندمجت عشوائيًّا في جينوم خاليا فأر مختلفة .فقط في احدى خاليا الفأر اندمج مقطع يحتوي
تحولت إلى خلية سرطانية وأنتجت تكتل خاليا سرطانية .ومن ثم استُخلص وقُطع  DNAمن خاليا الفأر
على الجين المسرطن من اإلنسان .هذه الخلية ّ
السرطانية الذي يحتوي على الجين المسرطن من اإلنسان .في المرحلة ج أُقحمت المقاطع الناتجة إلى جزيئات ناقل من نوع بكتيريوفاج ،وبعد الرزم
نَت َجت مجموعة كبيرة من البكتيريوفاجات الريكومبننتية التي تس ّمى مكتبة .في المكتبة كان مخفي البكتيريوفاج الذي يحتوي على الجين المسرطن .وفي
النهاية ،بعد عدوى البكتيريا بالمكتبة نتجت بؤر .استغّل الباحثون احتواء الـ  DNAالبشري (وليس الفأري) على تسلسل  DNAيس ّمى  Aluوالذي
يتكرر بتردد عالي في الجينوم ،وإنّه يمكن ايجاده في انترونات الجينات .ولذلك استطاع الباحثون تحديد البؤرة التي احتوت على الجين المسرطن بواسطة
تشخيص البؤرة التي تحتوي على تسلسل .Alu
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مكتبة جينومية هي مجموعة من مقاطع اﻟ  DNAمن الجينوم التي ارتبط كل واحد منها بناقل بكتيريوفاجي معيّن .التحدي في
ّ
وألن فقط جينوم بشري يحتوي
استنساخ الجين المسرطن هو إيجاد البكتيريوفاج الذي يحتوي على الجين البشري المسرطن.
ضا .لذلك من
على نسخ متعددة من تسلسل قواعد خاص يس ّمى  ،Aluمن المتوقع إيجاد هذا التسلسل في الجين المسرطن أي ً
الممكن استعمال كاشف  DNAيحتوي على تسلسل  Aluللكشف عن البكتيريوفاج الذي يحتوي على الجين المسرطن.

صندوق  :4.2استنساخ  DNAبواسطة مكتبة جينومية
رواد االستنساخ المركز لـ  DNAوجدوا أنفسهم أمام مهام استنساخ جينات معيّنة .الجين المطلوب استنساخه موجود في مكان
ما داخل  DNAالخلية (الجينوم) .كل جين موجود بين جينات أخرى (حوالي  20000جين في خلية إنسان ،حوالي 6000
جين في خلية خميرة وحوالي  4000جين في بكتيريا) ومقاطع  DNAال تحتوي على جينات .بهدف عملية استنساخ يجب
قطع الـ  DNAلمقاطع من  ،10kb-20kbحيث يَ ْنتُج من جينوم معطى مادّة أساس من عشرات األالف وحتى مئات األالف
من مقاطع  DNAخاصة (يتعلق بكبر جينوم الكائن الحي) .إيجاد جين من بين مئات آالف المقاطع هي مهمة استنساخ تحتاج
إلى كاشف (الفصل ج)
استنساخ من جينوم يشبه في أسسه عمليات االستنساخ التي وصفت في الفصل ( 3الرسمان  3.5و  .)3.6بهدف االستنساخ من
الجينوم يجب قطع الـ  DNAالجينومي والناقل البكتيريوفاجي وربط نُسخ الناقل بمقاطع الـ  DNAالجينومي .في االستنساخ
من الجينوم ت َ ْنتُج مجموعة كبيرة بشكل خاص من مقاطع الـ  DNAالخاصة داخل جزيئات الناقل .بعد ذلك يت ّم رزم الـ DNA
في جسيمات البكتيريوفاجات ،وت َ ْنتُج مجموعة من البكتيريوفاجات الريكومبننتية .بسبب كبر هذه المجموعة فإنها تس ّمى مكتبة.
ّ
وألن الجينوم هو مصدر هذه المجموعة من مقاطع الـ  DNAالموجودة في جزيئات الناقل ،فإنّه يس ّمى مكتبة جينومية.

صندوق  :4.3البيولوجيا الجزيئية للسرطان هي قصة جزيئية متعددة األحداث
التحول السرطاني ،استُنسخ بواسطة كاشف الـ  .Aluمباشرة بعد االستنساخ
جين  Rasهو أحد الجينات المتورطة أحيانًا في
ّ
ضا  .Rasالمفاجأة كانت ّ
أن هذا الجين موجود في كل
ت ّم تحديد تسلسل القواعد في الجين المشفر لبروتين صغير المس ّمى هو أي ً
الخاليا العادية عند اإلنسان .إذا وجد  Rasفي كل الخاليا العادية في الجسم ،لماذا ال يتورط  Rasبالسرطان في كل خاليا
الجسم؟ للتذكير Ras ،الذي ت ّم استنساخه مصدره خلية سرطانية ،والسؤال المطروح هنا :ما الخاص بذلك؟ هل يوجد اختالف
ً
وفعل ُوجد ّ
أن تسلسل النوكليوتيدات للجين  Rasالمسرطن يختلف
بين  Rasفي خاليا سرطانية وبين  Rasفي خاليا عادية؟
عن التسلسل في الجين  Rasفي الخاليا العادية ،واالختالف بينهم هو في نوكليوتيد واحد! بكلمات أخرى ،في  Rasالمسرطن
يوجد طفرة نقطية.)point mutation( ،

وكما أعطي الجين  Rasهذا األسم ،جينات أخرى اعطيت أسماء مثل Fos, Myc :وغيرها .في األغلب ال يوجد أهمية
لمصدر اسم الجينات.

تُستخدم المكتبة الجينومية الستنساخ جينات ومقاطع  DNAمن الجينوم كما هو مشروح في الصندوق  .4.2استُخدم كاشف  DNAفيه تسلسل
قواعد خاص يس ّمى  Aluالستنساخ وإيجاد الجين المسرطنُ .وجد ّ
أن هذا الجين يشفر لبروتين  Rasالموجود في كل خاليا الجسم (ومن ضمنها
الخاليا العادية) .كما هو مبين في الرسم  ،4.3احتوى الجين  Rasالمسرطن على طفرة نقطية.
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كما هو موصوف في الرسم  ،4.3عند فحص االنعكاسات لهذه الطفرة النقطية ،نجد بأنّها مسؤولة عن استبدال حامض أميني واحد
بأخر في الـ  Rasالمسرطن مقارنة بالـ  Rasالعادي .ال يوجد اختالفات أخرى بالتسلسل المشفر للبروتين بين  Rasمسرطن و
 Rasعادي ،وكالهما يشفر لبروتين يحتوي على  189حامض أميني .ومن هنا نستنتج ّ
أن تغيير صغير في جين معيّن كاف لكي
تحول سرطاني .بيّنت تشخيصات إضافية ّ
أن التغيير الصغير كاف لكي يؤدّي الى بروتين فعّال  10أضعاف ،في تحفيز
يؤدّي إلى ّ
ي .هذه الفعالية الزائدة تؤدّي الى ظهور وتراكم خاليا سرطانية.
انقسام الخاليا ،مقارنة ببروتين عاد ّ
تحول (أليل مسرطن)
تحول سرطاني .الجين الذي يؤدّي إلى ّ
البروتين الناتج عن جين  Rasالطافر أكث نشاطا ونتيجة لذلك يحدُث ّ
يس ّمى اونكوجين ( Onco .)Oncogeneمن اليونانية تعني :كتلة ،تجمع أو ورم ،واالسم يوضح مقدرة االونكوجين على أن
يؤدّي إلى ظهور تكتالت خاليا وورم .إذا فحصنا أورام سرطانية مختلفة ،نجد أنّه ليس في كل ورم األنكوجين هو  Rasطافر .وفي
المقابل نجد أنّه في أورام سرطانية مختلفة يوجد أحيانَا طفرات في جينات أخرى خالف  ،Rasوهذه الجينات تعمل كاونكوجينات.
االستنتاجات هي ّ
أن الـ  Rasهو ليس االونكوجين الوحيد ،وفي حاالت السرطان المختلفة تشارك اونكوجينات مختلفة ويوجد أكثر
من طريقة واحدة لتحويل خلية عادية الى خلية سرطانية.

رسم  :4.3مقارنة تسلسل الـ  Rasالعادي بتسلسل  Rasمسرطن.
في الجين العادي المشفر لـ  Rasيتواجد تسلسل نوكليوتيدات يم ّكن من إنتاج بروتين  Rasفيه  189حامض أميني .في أليل  Rasالمسرطن يوجد
تحول لـ  ،GTCوعند
طفرة :في مركز كودون  12يوجد نوكليوتيد مع القاعدة ( Tثيمين) بدل القاعدة ( Gجوانين) .نتيجة لذلك الكودون ّ GGC
الترجمة يوضع في الموقع  ،12في البروتين  Rasالمسرطن ،الحامض األميني فالين ( )Valبدل جليسين ( .)Glyهذا التغيير المحدّد بالـ  Rasيفعّل
ويحوله إلى أكثر نشا ً
طا.
البروتين
ّ

سؤال 4.1
عملية استنساخ الجين  Rasمن قبل فاينبرج وزمالؤه كانت معقدة .لفهم مدى تعقيدها يجب اإلجابة عن السؤال التالي :لماذا لم يكن
من الممكن استعمال مكتبة من خاليا إنسان سرطانية لكي يت ّم استنساخ الجين المسرطن بمساعدة الكاشف Alu؟

الطفرة النقطية التي اكتُشفت بـ  Rasمسؤولة عن إنتاج بروتين  Rasفعّال بشكل زائد ويحفّز انقسام غير مقيد للخلية Ras .الذي يحتوي على
هذه الطفرة هو جين مسرطن .بشكل عام جين مسرطن يس ّمى أيضًا اونكوجين.
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استنساخ بواسطة مكتبات  DNAمكمل
يوجد حاالت فيها عملية استنساخ جينات كاملة بواسطة مكتبة تواجه صعوبات بسبب كبر الجينات .من بين العوامل التي تساهم في
كبر الجينات هو وجود انترونات .عادة ال توجد أهمية لالنترونات إلنّها ال تم ِث ّل في الـ  RNAالرسول معلومات إلنتاج بروتين.
باإلضافة إلى ذلك ّ
فإن المعلومات الوراثية في الـ  RNAرسول كافية لدراسة العديد من وظائف الجين .استغالل  RNAرسول
لدراسة جينات ولتطبيقات أخرى هي عملية مريحة .ولكن من المعروف ّ
أن اﻟ  RNAهو أُحادي الجديلة ،ولذلك ال يُمكن استنساخه
بواسطة نواقل .للتغلب على هذا العائق نستعمل إنزيمات منتجة للـ  DNAمن الـ  .RNAهذا اإلنزيم يحفظ المعلومات المشفرة في
الـ  RNAبشكل دقيق داخل الـ  DNAالذي يقوم بإنتاجه .هذا االنزيم يس ّمى ( Reverse transcriptaseباختصار  )RTأو
“إنزيم النسخ العكسي” (صندوق .)4.4
صندوق  :4.4إنزيم النسخ العكسي :اكتشافه ،هدفه ومصدر اسمه
درس الباحثان هوارد تمين ودافيد بولتيمور ( )Howard Temin and David Baltimoreفيروسات جينوماتها من
تحول سرطاني .عملية عدوى
 RNAأُحادي الجديلة المس ّماه ريترو-فيروسات .قسم من الفيروسات تستطيع أن تؤدّي إلى ّ
الخاليا الحيوانية بالريتروفيروسات موصوفة في الرسم .4.4
سأل الباحثون أنفسهم ،ماذا يحدث عندما يخترق جزيء  RNAفيروسي خلية معيّنة؟ اتّضح ّ
أن الـ  RNAالفيروسي
مطلوب لترجمة بروتينات الفيروس وباالضافة لذلك فانه يشكل المادة الوراثية للفيروسات الجديدة الناتجة في الخلية .ولكن
كيف يتضاعف  RNAالفيروس؟ اتّضح ّ
أن هذا النوع من الفيروسات يحتوي على إنزيم يسمى "انزيم النسخ العكسي" الذي
يستخدم الـ  RNAإلنتاج  DNAثنائي الجديلةّ .
التحول من  DNAإلى  RNAفقط،
ألن العملية التي كانت معروفة هي
ّ
لذلك ّ
التحول من  RNAلـ  DNAاعتبرت عملية عكسية ،وهذا مصدر اسم االنزيم الفيروسي ،المس ّمى "النسخ العكسي"
فإن
ّ
( .)Reverse transcriptaseوجود “النسخ العكسي” هو الذي أعطى الريترو-فيروسات اسمها :الكلمة  Retroتعني
الخلف ،وقد جاءت لتذكر أن من  DNAإلى  RNAهي إلى األمام ومن  RNAإلى  DNAإلى الخلف.
بعد أن يُ ْنتِج إنزيم النسخ العكسي  DNAفيه المعلومات الوراثية التي مصدرها  RNAالفيروس ،يندمج هذا الـ  DNAفي
جينوم الخلية .وعندما يكون في الجينوم ينسخ الـ  DNAالتابع للفيروس بواسطة اإلنزيم الخلوي  RNAبوليميراز .وفي
أعقاب النسخ ت َ ْنتُج نُسخ عديدة من الـ  RNAالفيروسي بهدف ترجمة بروتينات الفيروس ،ولكي تش ّكل جينوم في الفيروسات
الجديدة الناتجة في الخلية (تكاثر) .إنزيم النسخ العكسي موجود في مجموعة الريترو-فيروسات فقط (في جينات الحيوانات ال
يوجد جين يشفّر لهذا اإلنزيم) .اتّضح الحقًا ّ
أن مسبب مرض االيدز ،فيروس الـ  ،HIVهو ريترو-فيروس .ال يقل أهمية كان
االكتشاف ّ
أن جينوم الريترو-فيروس من النوع المسرطن يحتوي على مقطع  RNAإضافي غير موجود في الريترو-فيروسات
حول هذا المقطع اإلضافي إلى  DNAبواسطة إنزيم النسخ العكسي أصبح ممكنًا أن يحدّد ّ
أن مصدره
غير المسرطنة .عندما ّ
ّ
ّ
ّ
معرف على أنه اونكوجين ،ألن مصدره جين خلوي يحتوي على
في جين حيوان .اتّضح أي ً
ضا أن المقطع اإلضافي المسرطن ّ
ُ
طفرات .حصل تمين وبولتيمور على جائزة نوبل مقابل اكتشاف إنزيم النسخ العكسي.

أداة هامة في صندوق أدوات العاملين في الهندسة الوراثية هو اإلنزيم ال ُم ْن ِتج  DNAمن الـ  RNAوالمس ّمى إنزيم النسخ العكسي .مصدر هذا
اإلنزيم هو الريترو-فيروسات ،وهي فيروسات تحتوي على مادّة وراثية من نوع  RNAأُحادي الجديلة .يوجد ريتروفيروسات لها مقدرة على
تحول سرطاني (في معظم الحاالت في خاليا حيوانات وليس في خاليا إنسان) أو ريترو-فيروسات لها المقدرة على التسبب
أن تؤدي الى ّ
بأمراض ،مثال فيروس الـ  HIVالمسبب لإليدز.
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إنزيم النسخ العكسي وإنتاج  DNAمكمل
بحسب الشائع ،من  DNAيَ ْنتُج  RNAفي عملية النسخ ،بينما من  RNAيَ ْنتُج بروتين في عملية الترجمة .على مدار سنوات عديدة
مكون من  RNAأُحادي الجديلة التي أدّت
لم تكن إمكانية إنتاج  DNAمن  RNAممكنة .كانت هذه دراسات لفيروسات جينومها ّ
تحول الى أداة مهمة في صندوق أدوات العاملين في الهندسة الوراثية .لمعلومات عن
إلى اكتشاف إنزيم النسخ العكسي .هذا اإلنزيم ّ
اكتشاف هذا االنزيم ،وظيفته ومصدر اسمه راجع الصندوق .4.4

رسم  :4.4دورة حياة الريترو-فيروس :من العدوى وحتى بزوغ جسيمات فيروس جديدة.
ريتروفيروسات مختلفة تعدي خاليا ايوكريوتية مختلفة .فهكذا ً
مثل ،فيروس الـ  HIVالذي يؤدّي للـ  ،AIDSوهو أيضًا ريترو-فيروس ،يعدي خاليا
جهاز المناعة لدى اإلنسان .في عملية العدوى يلتصق الريترو-فيروس في خلية الهدف ويُدخل إليها الـ  RNAوإنزيم النسخ العكسي .مع اقحام الـ RNA
التابع للريترو-فيروس للخلية يبني إنزيم النسخ العكسي جديلة  DNAبحسب الـ  RNAويَ ْنتُج هجين ( RNA-DNAمرحلة  .)1بعد فصل الـ  RNAمن
الهجين ( ،)2يبني إنزيم النسخ العكسي ،أو اﻟ  DNAبوليميراز خلوي جديلة ُ DNAمكملة ويَ ْنتُج  DNAثنائي الجديلة ( )3الذي يندمج في الجينوم (.)4
من موضعه في الجينوم يت ّم نسخ مقطع الـ  DNAالذي يشفر لبروتينات الفيروس لـ  RNAوتخرج نسخ عديدة إلى السيتوبالزما ( .)5الـ  RNAيُترجم،
وت َ ْنتُج بروتينات الفيروس ( RNA ،)6وبروتينات الفيروس ت ُ ْنتِج جسيمات الفيروس ( )7التي يمكن أن تخرج من الخلية وتقوم بعدوى خاليا أخرى.

كيف يعمل إنزيم النسخ العكسي ،ما هي الظروف المالئمة لعمله وبماذا
يختلف نشاطه عن نشاط اإلنزيم  DNAبوليميراز؟ اإلجابة الكاملة
موجودة في جدول  4.1والرسم  .4.5باختصار ،اإلنزيم يحتاج لجديلة
 RNAولبرايمر يرتبط بالـ ( RNAانظر إلى المربّع الجانبي) .إنزيم
النسخ العكسي يطيل البرايمر بحسب المعلومات على الـ  RNAبإضافة
نوكليوتيدات من نوع  ،dNTPوكل نوكليوتيد يُضاف يُكمل نوكليوتيد
موجود على الـ ( RNAمقابل  Aيُضاف  Tوهكذا).

برايمر هو اوليجو-نوكليوتيد (تسلسل قصير
واحادي الجديلة من النوكليوتيدات) .برايمر
يمكن ان يرتبط لجديلة  RNAأو  .DNAعند
إضافة انزيمات مالئمة الى االنبوبة يمكنها إطالة
البرايمربحسب المعلومات الموجودة على الجديلة
التي ارتبط بها.

أداة هامة في صندوق أدوات العاملين في الهندسة الوراثية هو اإلنزيم ال ُم ْنتِج  DNAمن الـ  RNAوالمس ّمى إنزيم النسخ العكسي .مصدر هذا
اإلنزيم هو الريترو-فيروسات ،وهي فيروسات تحتوي على مادّة وراثية من نوع  RNAأُحادي الجديلة .يوجد ريتروفيروسات لها مقدرة على
تحول سرطاني (في معظم الحاالت في خاليا حيوانات وليس في خاليا إنسان) أو ريترو-فيروسات لها المقدرة على التسبب
أن تؤدي الى ّ
بأمراض ،مثال فيروس الـ  HIVالمسبب لإليدز.
83

بحسب المعلومات الوراثية في الـ  RNAت َ ْنتُج نُسخة ُمكملة من  DNAأُحادي الجديلة .لذلك النتيجة في المرحلة األولى هي جزيء
هجين يحتوي على جديلة  RNAوجديلة  .DNAالحقًا يتفكك الـ  RNAالمرتبط في الـ  .DNAهذا التفكك يُم ّكن إنزيم DNA
بوليميراز أو أنواع معيّنة من إنزيمات النسخ العكسي من البدء في عملية بناء جديلة  DNAإضافية بحسب تسلسلجديلة الـ DNA
أُحادية الجديلة ،وفي النهاية يَ ْنتُج جزيء  DNAثنائي الجديلة .في عملية تحويل جزيء الـ  RNAأُحادي الجديلة الى جزيء DNA
ثنائي الجديلة تُحفظ المعلومات الوراثية التي كانت على الـ  RNAفي الـ  DNAالناتجّ .
ألن عملية التحول ت ّمت من خالل إنتاج
جدائل مكملة ،يُس ّمى الـ  DNAالناتج من الـ  RNAبـ ُ DNAمكمل ( )complementary DNAوباختصار يُس ّمى .cDNA

جدول  :4.1مقارنة بين خواص عمل اإلنزيمين  DNAبوليميراز وإنزيم النسخ العكسي.
إنتاج مكتبة ُ DNAمكمل
الستنساخ وإيجاد  DNAمكمل محدّد اعتاد رواد االستنساخ إنتاج مكتبة ٌ DNAمكمل .مادّة األساس لعملية استنساخ ُ DNAمكمل
محدّد هي جزيئات الـ  RNAفي الخلية.
مراحل إنتاج مكتبة ُ DNAمكمل هي:
أ.

استخالص الـ  RNAرسول من الخاليا .ينتج مجموعة جزيئات  RNAرسول مصدرها جينات متعدّدة ت ّم التعبير عنها في
الخاليا قبل عملية االستخالص.

ضا برايمر وانزيم النسخ
ب .إنتاج ُ DNAمكمل ( :)cDNAلهذه المرحلة ،باإلضافة للـ  RNAرسول من المرحلة أ مطلوب أي ً
العكسي .يمكن استعمال برايمر يحتوي على ثيمين ( )Tفقط ( )Oligo-dTالذي يرتبط في الطرف  Poly Aالموجود في
الطرف  3لل  RNAرسول .اإلنزيم يطيل البرايمر بإضافة نوكليوتيدات ُمكملة .في هذه المرحلة يت ّم الحصول على خليط غير
متجانس من جزيئات الـ  DNAال ُمكمل مصدرها جينات مختلفة .مراحل التحويل من  RNAرسول إلى ُ DNAمكمل موصوفة
في الرسم .4.5
ج .اقحام الـ  DNAال ُمكمل للناقل وإنتاج مكتبة :يت ّم ربط جزيئات  cDNAمختلفة من المرحلة ب لنُسخ متعدّدة من النواقل التي
يمكن أن تكون بالسميد أو بكتيريوفاج .يَ ْنتُج خليط غير متجانس من جزيئات ريكومبيننتية كل واحدة منها مبنيّة من ناقل ُربِط
له مقطع  DNAخاص .الخليط يس ّمى مكتبة.
د .إتمام االستنساخ :يتم اقحام المكتبة الى البكتيريا .في أعقاب ذلك يت ّم عزل ومضاعفة مقاطع  DNAخاصة في البؤر أو
المستعمرات .هذه المرحلة هي المرحلة األخيرة قبل إيجاد الـ  DNAالمطلوب في بؤرة أو مستعمرة محدّدة بواسطة كاشف.

في الجدول  4.1يوجد تلخيص لمتطلبات عمل إنزيم النسخ العكسي .في الرسم  4.5يوجد وصف لعمل إنزيم النسخ العكسي بهدف تحويل RNA
أُحادي الجديلة لـ  DNAثنائي الجديلة المس ّمى ُ DNAمكمل أو  .cDNAفي طرف  RNAرسول يوجد بشكل طبيعي تسلسل من نوكليوتيدات
من نوع ( Aيسمى  ،)Poly Aلذا يُمكن استعمال برايمر  Oligo dTالعداد ُ DNAمكمل .هذا البرايمر يرتبط بالتسلسل  Poly Aالموجود
في طرف الـ  RNAرسول.
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رسم  :4.5من RNAرسول إلى ُ DNAمكمل ثنائي الجديلة بواسطة إنزيم النسخ العكسي.
مكون من نوكليوتيدات ،من نوع  ، Tترتبط بالطرف  Poly Aللـ  RNAالرسول .القالب والبرامر
 RNAرسول يش ّكل قالب ،ويُمكن استعمال برايمر َّ
يمكنان إنتاج ُ DNAمكمل أُحادي الجديلة بمساعدة إنزيم النسخ العكسي .في المرحلة التالية يُنتِج إنزيم النسخ العكسي أو  DNAبوليميراز خلوي
 DNAثنائي الجديلة بحسب الـ  DNAال ُمكمل أُحادي الجديلة.

الـ  DNAال ُمكمل الناتج من خليط الـ  RNAغير المتجانس المستخلص من الخاليا يمكن أن يُستخدم إلعداد مكتبة ُ DNAمكمل .مكتبة DNA
مك ّمل هي مجموعة من مقاطع  DNAمك ّمل غير متجانسة موجودة داخل جزيئات نواقل.

المراحل المختلفة العداد مكتبة DNAمكمل (مراحل أ-د) مفصلة في الصفحات السابقة وفي هذه الصفحة ،مكتبة  DNAمكمل تستعمل الستنساخ
وإيجاد  DNAمكمل مكمل مطلوب مصدره جين معين .الستغالل  DNAمكمل مستنسخ إيجابيات مقارنة باستغالل الجين المستنسخ .يمكن
استغالل  DNAمكمل الناتج عن جين معين لتحديد وظائف الجين.
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من المهم تقييم االختالفات الجوهرية بين مكتبة جينومية ومكتبة ُ DNAمكمل .تلخيص االختالفات في الصندوق .4.5
صندوق  :4.5االختالفات الجوهرية بين مكتبة جينومية ومكتبة ُ DNAمكمل
إحدى خواص مكتبة جينومية هي ّ
أن معظم المقاطع فيها ال تحتوي على جينات بل على  DNAآخر .كذلك يمكن إيجاد تمثيل
لكل الجينات في مكتبة جينومية ،وال يوجد تفضيل لتمثيل جين واحد على آخر .في المقابل ،في مكتبة  DNAمكمل يوجد تمثيل
مختلف للجينات المختلفة .هذه الحقيقة نابعة ّأو ًل ّ
ألن في خلية معيّنة (خلية من نوع معين :خلية دم ،خلية مخ الخ) وفي وضع
معيّن تتواجد به الخلية ،ال يتم انتاج  RNAمن كل الجينات (فصل  .)7وأكثر من ذلك ،في الخلية يوجد كميات مختلفة من
 RNAمن جينات مختلفة :من قسم من الجينات تنتج كميات قليلة من الـ  RNAومن قسم أخر تنتج كميات كبيرة .لذلك في
مكتبة ُ DNAمكمل يكون العديد من النسخ من ُ DNAمكمل لجينات ت ّم التعبير عنها في الخلية ونَت َج منها العديد من الـ RNA
(تعبير مرتفع لجينات يتم التعبير عنها بشكل خاص) .لذلك يوجد احتمال منخفض أن نجد في مكتبة معيّنة  DNAمكمل لجين
ال يتم التعبير عنه بمستوى مرتفع .لذلك لكي يت ّم استنساخ ُ DNAمكمل الناتج عن جين معيّن ،يجب االختيار بدقة فقط الخاليا
التي يت ّم بها إنتاج ك ّميّة كبيرة من  RNAالجين المطلوب.
بعد أن نَت َجت مكتبة ،نتو ّجه إليجاد الجين أو الـ  DNAال ُمكمل وننفّذ ذلك بطرق تشمل الكاشف ،التشرب والتهجين .ما هي أنواع
الكواشف المختلفة؟ ما هي خواصها؟ وكيف يت ّم استعمالها؟ ما هي وظيفة التشرب والتهجين؟

إيجاد الجين \ الـ  DNAالمطلوب في المكتبة بواسطة كاشف ،تشرب وتهجين
في نهاية عملية إنتاج مكتبة جينومية أو مكتبة ُ DNAمكمل ت َ ْنتُج بضعة عشرات صحون فيها عدة مئات اآلالف من البؤر وفي واحد
منها يمكن أن يتواجد الجين المطلوب .بدون وسيلة مالئمة إليجاد البؤرة الواحدة من بين مئات اآلالف من البؤر والذي يحتوي على
الجين المطلوب ،تكون مهمة ايجاده بدون أمل ،الوسيلة األساسية إليجاد مقطع  DNAمحدّد أو جين محدّد هي "الكاشف".
اليجاد مقطع  DNAمطلوب ،في احدى البؤر في مكتبة بكتيريوفاجات بواسطة استعمال كاشف مالئم ،ننفذ العملية الموصوفة في
رسم :4.6
أ.

نقل المكتبة لفلتر والحصول على التشرب :لكي يت ّم تحديد الـ
 DNAالمطلوب الموجود في إحدى البؤر ،يت ّم نقل جزء من
الـ  DNAالموجود في البؤر الى مسطح دقيق يسمى فلتر.
لهذا الهدف يوضع الفلتر على البؤر ،فيقوم الفلتر بتشرب جزء
من محتويات كل بؤرة وبضمنها جزء من الـ  DNAالخاص
الموجود بداخلها ويتم بنهاية العملية الحصول على تشرب.
التشرب هو الفلتر وعليه بقع مادة مصدرها البؤر .البقع تقع
على الفلتر بنفس مواقعها الموجودة في الصحن.

ورقة الترشيح هي ورقة دائرية أو مربعة (بحسب
الضرورة) .في حاالت معينة تكون عبارة عن ورقة
نيتروسيلولوز ،ولكن يوجد موا ّد أكثر تطورا تستعمل
اليوم .يسمى الفلتر بهذا االسم ألنّه يسمح للسوائل من
المرور من خالله ،ولكنه يربط اليه جزيئات كبيرة.
عند ارتباط مواد كالـ  DNA، RNAأو بروتينات بفلتر،
تسمى العملية تشرب ( .)Blotالمواد التي ارتبطت
بالفلتر في الحالة الخاصة التي يتم بها الحصول على
مكتبة جينومية هي بكتيريوفاجات تحتوي على الـ DNA
الخاص بها.

ب .اعداد الكاشف :بهدف إيجاد الـ  DNAالمطلوب على التشرب
يت ّم استعمال كاشف .كاشف ( )Probeهو جزيء لديه المقدرة
لاللتصاق بجزيء آخر مطلوب الكشف عنه (جزيء الهدف).
كاشف يمكن أن يكون جزيء  DNA, RNAأو جسم مضاد.
التصاق الكاشف بالهدف ناتج عن ارتباط غير كوفلنتي بينهما .التصاق كاشف  DNAبـ  DNAالهدف ناتج عن احتواء الكاشف
على تسلسل ُمكمل للهدف .بهدف تشخيص موقع ارتباط الكاشف يتم استعمال كاشف موسوم .الوسم على الكاشف هو عادة نظير
ُمشع أو مجموعة فلوريسنتية.
ج .لكي يساعد كاشف  DNAعلى إيجاد  DNAالهدف المطلوب ،يجب الحصول على عملية تهجين .في عملية التهجين يرتبط
الكاشف ﺒ  DNAالهدف ويَ ْنتُج هجين من كاشف DNA-هدف .الهجين ينتج في احدى البقع على التشرب مصدرها احدى بؤر
المكتبة .للحصول على التهجين يتم تمرير محلول من خالل الفلتر يخثر جزيئات الـ  DNAالموجودة في البقع ومن ثم يتم تمرير
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محلول يحتوي على جدائل الكاشف .بعد ذلك تلتصق جدائل الكاشف الموسوم بجدائل الـ  DNAالموجودة على الفلتر .يلتصق
الكاشف بكميات كبيرة فقط بالبقعة التي مصدرها بؤرة محدّدة من البكتيريوفاجات التي تحتوي على  DNAالهدف .معلومات
إضافية عن أسس استعمال الكاشف والتهجين (وليس فقط في الحالة الخاصة لمكتبة) موجودة في الصندوق .4.6
د .تشخيص البؤرة المطلوبة التي تحتوي على الجين (أو الـ  )RNAالمطلوب :يتم غسل بقايا الكاشف الموسوم الذي لم يلتصق
ويتم تعريض الفلتر لفيلم تصوير حساس لألشعة النووية أو الضوء .فيلم التصوير يسود فقط في النقطة التي تتواجد بها البقعة
التي التصق بها الكاشف .الموقع النسبي للنقطة السوداء على الفلتر مماثل للموقع النسبي للبؤرة في الصحن (رسم .)4.6
باالعتماد على هذه المعلومات يت ّم تحديد وعزل البؤرة التي تحتوي على الـ  DNAالمطلوب .يت ّم تشخيص الـ  DNAالمطلوب
بعدّة طرق من النهاية تحديد تسلسل الـ .DNA

رسم  :4.6عملية ايجاد  DNAهدف الموجود في مكان ما في المكتبة بمساعدة كاشف ،تشرب وتهجين
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صندوق  :4.6تهجين حوامض نووية وتطبيقاتها
يُمكن السماح لجديلة حامض نووي أحادية ( RNAأو  )DNAمن مصدر معيّن االلتصاق بجديلة حامض نووي أحادية من
مكون من قسمين ،من مصادر مختلفة) .لكي يحدُث
مصدر آخر في عملية تس ّمى تهجين (المعنى الحرفي لهجين يعني شيء ّ
تهجين يجب أن يكون للجزيئين أحاديي الجديلة اللذين سيلتصقان تسلسل قواعد نيتروجينية ُمكملة .نتيجة لاللتصاق يَ ْنتُج حامض
نووي هجين ثنائي الجديلة .يُستغل التهجين ،من بين األمور األخرى ،للكشف عن جينات وكذلك لتحديد ك ّميّات وأنواع حوامض
نووية.
في عملية تهجين حوامض نووية يت ّم خلط مقاطع "كاشف" مع مقاطع "الهدف" .كاشف حامض نووي يحتوي على تسلسل
خاص ُمكمل لتسلسل الـ  DNAأو الـ  RNAالهدف الذي نريد الكشف عنه .إذا كان الكاشف والهدف ثنائيي الجديلة ،يتم فصل
الجدائل قبل التهجين بواسطة التسخين أو معالجة بمادّة كيميائيّة مالئمة (تخثير) .بعد خلط الكاشف والهدف تت ّم عملية االلتصاق
بين جدائل الكاشف وجدائل الهدف (بحسب المبدأ  A-Tو .)G-C -عند بناء مكتبات ،يكون الهدف تحديد البقعة التي تحتوي
على الـ  DNAأو الجين المطلوب من بين البقع الواقعة على التشرب ،فيُست َعمل كاشف مالئم يرتبط بالهدف ويكشف عن البقعة
المطلوبة.
للكشف عن مقطع  DNAمطلوب (هدف) نحتاج إلى استعمال حوامض نووية موسومة بنظير ُمشع أو مجموعة فلوريسنتية
مضيئة (تُشع ضوء) .في الحاالت التي يت ّم فيها إيجاد  DNAفي مكتبة (أو  RNAفي تشرب شمالي – كما هو موصوف في
الفصل  )7متبع وسم الكاشف .في هذه الحاالت يتواجد الكاشف في محلول ،بينما يكون الـ  RNAأو الـ  DNAالهدف ملتصق
ً
(مثل ،فلتر) .لكن ،في الحاالت التي يت ّم فيها "التهجين العكسي" يكون فيها خليط الـ  DNAغير المتجانس موسوم
بالسطح
وموجود في المحلول ،ويكون الكاشف ملتصق بالفلتر وغير موسوم .للقيام بهذه العملية يت ّم وضع كواشف مختلفة قريبة جدًّا من
بعضها على سطح يس ّمى رقاقة ( DNAالفصل  .)7لذلك من المهم تحديد أن الوسم ال يهدف الى تعريف الكاشف والهدف .بدال
من ذلك ،خاصية الهدف هو بوجوده داخل محيط من جزيئات مختلفة عن بعضها (أحيانا ال نعرف عنها شيئا) ،بينما يستعمل
الكاشف الذي نعرف هويته لتحديد موقع الهدف المخبأ.
بهدف القيام بتهجين نموذجي ،هنالك حاجة لتنفيذ تخثير للـ  DNAثنائي الجديلة للحصول على  DNAأُحادي الجديلة .التخثير

يت ّم بواسطة تسخين و\أو معالجة كيميائيّة تؤدي إلى تفكيك الترابط الهيدروجيني الذي يربط الجديلتين ال ُمكملتين .من بين
العوامل التي تؤثر على التخثير المطلوب بهدف فصل الجديلتين بشكل كامل:
1 .1طول الجديلتين :مطلوب طاقة أكبر لفصل جدائل طويلة تحتوي على عدد أكبر من الترابط الهيدروجيني مقارنة بالطاقة
الالزمة لفصل جدائل قصيرة.
 2 .2تركيبة القواعد :ألنه يوجد بين القاعدتين  C-Gرباط هيدروجيني إضافي مقارنة بالقاعدتين  ، A-Tمطلوب طاقة أعلى
لفصل جدائل غنية بـ .C-G
يُمكن التحكم بالتخثير بواسطة البيئة المحيطة الكيميائيّة :أيونات مثل  +Naتثبت ثنائي الجديلة ،بينما موا ّد كيميائيّة معيّنة مثل
 Formamideتؤدّي إلى االخالل بثبات االربطة الهيدروجينية التي لها دور بتثبيت المبنى ثنائي الجديلة.

ونهاية ،ليس فقط  DNAيش ّكل كاشفًا :كذلك جسم مضاد ضد بروتين معين يمكن أن يش ّكل كاشفًا الستنساخ  .DNAلهذا الهدف
ضا
يستعملون نوع خاص من مكتبة ُ DNAمكمل بها يمكن لـ  DNAالهدف أن يُ ْنتِج  RNAوبروتين .هكذا في كل حالة يَ ْنتُج أي ً
في المكتبة بروتين خاص مصدره الـ  DNAالمستنسخ .الجسم المضاد يكشف عن البقعة المطلوبة التي تحتوي على البروتين ذي
الصلة .ومن ثم يمكن عزل الـ  DNAالمطلوب المشفر للبروتين من المستعمرة ومضاعفته .الستعمال أجسام مضادة ككواشف يوجد
إيجابية وذلك ألنّه ال يوجد حاجة لمعلومات مسبقة عن تسلسل الـ  DNAالمطلوب استنساخه.

التهجين بين حوامض نووية هي عملية يت ّم بها ارتباط حوامض نووية من مصدرين مختلفينّ ،
ألن التسلسل فيها ُمكمل لبعضهما .من بين
استعماالت التهجين بين حوامض نووية هي الكشف عن حوامض نووية ( DNAأو  )RNAمطلوبة وأحيانًا لتحديد كميتها النسبيّة أيضًا (الفصل
 .)7هوية الكاشف الجزيئية معروفة دائما ،وهدفه الكشف عن  DNAأو  RNAمعيّن يس ّمى الهدف ،مخبأ بداخل خليط من مقاطع حوامض نووية
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استراتيجية استنساخ ُ DNAمكمل مشتق من جينات مختلفة
استراتيجية االستنساخ هي مجموعة من طرق العمل المطلوبة لزيادة إمكانية نجاح االستنساخ .يجب اختيار استراتيجية استنساخ
بانتباه قبل البدء باالستنساخ .بحسب االستراتيجية يت ّم اختيار الخاليا التي يُستخلص منها الـ  DNAأو الـ  RNAويت ّم تحديد
اإلنزيمات التي تُستعمل إلعداد المكتبة ونوع النواقل التي ستستخدم في المكتبة .كذلك يت ّم تحديد نوع الكاشف ونوع التهجين  ،وكل
ذلك بهدف إيجاد الـ  DNAالمطلوب .تخطيط استراتيجية االستنساخ يحتاج إلى طرح األسئلة التالية:
1 .1ماذا نريد أن نستنسخ (جين أو مقطع  DNAجينومي آخر أو ُ DNAمكمل)؟
ي خاليا مفضل أن تُستعمل للحصول على  DNAأو  RNAلهدف االستنساخ؟
2 .2أ ّ
ي معلومات و\أو موا ّد موجودة في المختبر يمكن أن تساعد في اختيار الكاشف المالئم؟
3 .3أ ّ
اليوم وفي اعقاب المعلومات المتوفرة من مشاريع الجينوم المختلفة ،فان استعمال مكتبات جينومية انخفض جدا .لذلك تُعرض هنا فقط
اعتبارات الختيار استراتيجيات استنساخ ُ DNAمكمل .أحد االعتبارات المركزية هو اختيار خاليا الستخالص  .RNAلقد سبق أن
وضحت أهمية الـ  RNAالمطلوب في الخلية لنجاح االستنساخ (صندوق  .)4.5الستنساخ ُ DNAمكمل المشتق من جين معيّن،
يجب اختيار فقط الخاليا التي يعبّر فيها الجين عن كمية كبيرة نسبيًّا من الـ ً .RNA
مثل ،الستنساخ ُ DNAمكمل يشفر لهورمون
النمو ( )Growth Hormoneاستُخلص  RNAمن خاليا الغدة النخامية .في هذه الخاليا فقط يَ ْنتُج العديد من الـ  RNAمن جين
هورمون النمو .هذا الـ  RNAيُستخدم إلعداد ُ DNAمكمل.
االعتبار اآلخر في اختيار استراتيجية االستنساخ ،ومن ضمنها نوع المكتبة المطلوب ،يأخذ بعين االعتبار نوع الكاشف المالئم لتحديد
موقع المستعمرة في المكتبة .هكذا ،في العديد من عمليات استنساخ ُ DNAمكمل ،ال يوجد في بداية الطريق مقطع  DNAيمكنه أن
يُستعمل ككاشف .في هذه الحاالت مطلوب بروتين نتج من الـ  DNAالمطلوب استنساخه .يتم الحصول على البروتين ،ذات الصلة
نقي وبكميات كافية تُم ّكن تحديد تسلسله أو إعداد أجسام مضادة ضده .إذا نجحوا في تحديد تسلسل البروتين ،يحددون ماذا يمكن أن
يكون تسلسل الـ  DNAالمالئم الذي يشفر للبروتين .ينفّذون ذلك باالعتماد على الشيفرا الوراثية .في هذه الحالة يحاولون الحصول
على كاشف  DNAولهذا الهدف يبنون بطريقة كيميائيّة (بدون إنزيم) خليط من اوليغو -نوكليوتيدات من ضمنها االوليغو-نوكليوتيد
المطلوب .هذا االوليغو-نوكليوتيد نَت َج باالعتماد على تسلسل البروتين المالئم ،وله القدرة على االلتصاق للـ  DNAالمكمل الذي
نريد استنساخه.
في المرحلة القادمة نؤشر هذه االوليغونوكيوتيدات بنظير مشع لكي تُستعمل ككاشف في عملية التهجين إليجاد المستعمرة المطلوبة
في مكتبة ال  DNAالمكمل العادية.

اذا نجحوا في إيجاد جسم مضاد مالئم للبروتين ذي
الصلة يمكن استعمال استراتيجية كشف خاصة أخرى
يستعمل الجسم المضاد ككاشف .الستخدام الجسم
المضاد ككاشف يجب استعمال مكتبات يمكن التعبير
فيها عن ال  DNAالمكمل ل  RNAوبروتين .الن
التشرب هو فلتر ال يحتوي فقط على  DNAبل على
ضا ،يمكن استعمال الجسم المضاد المؤشر
بروتينات أي ً
ككاشف عن البروتين المعبر عنه في مستعمرات
المكتبة .يمكنون الجسم المضاد الموسوم من االرتباط
بالبروتين المالئم الموجود في البقعة المالئمة ومن
ثم يتم عزل المستعمرة التي تحتوي على ال DNA
المكمل المطلوب.
نهاية ،استنساخ جينات و  DNAمكمل بواسطة مكتبات
أخذ باالنخفاض لسببين أساسيين :احد أحد األسباب أنّه

بهدف الحصول على أجسام مضادة تُستعمل كأجسام مضادة
لبروتين ،يجب استعمال البروتين لتطعيم حيوانات ت ُ ْنتِج في جسمها
أجسام مضادة ضد البروتين ،يتم إنتاج األجسام المضادة بواسطة
جهاز المناعة وتكون لها ألفة ارتباط عالية للبروتين المعيّن.
عادة ،ال يُمكن استعمال كاشف من نوع جسم مضاد بهدف إيجاد
مستعمرة في مكتبة جينومية ت ّم إعدادها من كائنات ايوكريوتية .السبب
لذلك أن في البكتيريا ينقص إنزيمات مطلوبة إلبعاد االنترونات.
لذلك ،حتى اذا تم استنساخ  DNAجينومي ايوكريوتي في بكتيريا فإنّه
سيكون بدون قيمة ّ
ألن ال  RNAالناتج لن يمر معالجة لذلك ترجمته
لبروتين فعال سيفشل في معظم الحاالت .بدون بروتين مالئم في
مستعمرات المكتبة ال يوجد إمكانية الستعمال الجسم المضاد ككاشف.

عندما نتوجه إلى استنساخ ُ DNAمكمل يجب ّأو ًل تخطيط استراتيجية االستنساخ ّ .أو ًل ،يجب اختيار خاليا يُستخلص منها  . RNAيختارون
خاليا فيها الجين المالئم يت ّم التعبير عنه بكمية عالية ،أي خاليا تحتوي على العديد من الـ  RNAالمعيّن الذي نريد استنساخ الـ  DNAالمكمل
الخاص به .هكذا ،الـ  DNAال ُمكمل الذي يشفّر لهورمون النمو استُنسخ من خاليا الغدة النخامية التي يتم فيها التعبير عن الجين ويُ ْنتِج .RNA
89

في نطاق مشاريع جينوم متعدّدة استُنسخت الجينات المختلفة بطريقة "الفيلم المتحرك" .الجينات والمعلومات عن تسلسلها متوفر
ضا إنتاج مجموعات جزيئات ُ DNAمكمل مشتقة من جينات مختلفة ،حيث أصبحت متوفرة
للجميع .مشاريع الجينوم أتاحت أي ً
لكل من يحتاجها .السبب اآلخر النخفاض عمليات استنساخ بواسطة مكتبات هو أنه أصبح من الممكن االستنساخ في أنبوب اختبار
(بدون بكتيريا) في عملية تس ّمى ( pcrالفصل  .)6وفِي المقابل ،استنساخ بواسطة مكتبات ما زال مهما في الحاالت المطلوب فيها
تحديد الجين المسؤول عن ظاهرة معيّنة كما هو االمر في حالة الجين المسرطن  .Rasفي حالة مشابهة لتلك ال يوجد مناص من
مكتبات ،حيث انه عند الحديث عن ظواهر معيّنة من الممكن أن ال يكون هنالك رمزا لتسلسل ال  DNAالمسؤول عن الظاهرة ،لهذا
السبب وألن جزء من الطرق التي ُوصفت في هذا الفصل ما زالت تُطبق حتى إذا لم يكن لهدف االستنساخ ،يوجد أهمية للمواضيع
التي نوقشت في هذا الفصلً .
مثل إعداد  DNAمكمل ،تشربات من انواع مختلفة وتهجين تُستعمل حتى يومنا هذا ألهداف مختلفة.
(الفصل )8 - 6

سؤال 4.2
1 .1في الرسم  4.2يوجد وصف لتشرب يحتوي على بقع وبداخلها  . DNAكذلك يمكن أن نجد في الرسم تفصيل لجزء من تسلسل
الـ  DNAفي خمس بقع .باإلضافة إلى ذلك يوجد وصف لجزء من تسلسل الكاشف .بعد التهجين بين الكاشف الموسوم و DNA
الهدف في البقع وكشف فيلم التصوير للتشرب ،ألي بقع يرتبط الكاشف الذي ارتباطه يؤدي الى اسوداد فيلم التصوير؟ ماذا
يمكن أن يكون التفسير الممكن لنتيجة التهجين؟
2 .2فرح الباحثان بدراسة استنساخ الجين المسرطن بواسطة الكاشف  Aluوقرروا أن يسألوا هل يوجد في خاليا سرطانية لم
تدرس بعد جين مسرطن مختلف عن  .Rasفي تجربتهما لالستنساخ ،التي شملت مراحل مشابهة لتلك التي استعملت في
استنساخ  Rasالمسرطن ،قاما باكتشاف بؤرتين تحتويان على  DNAمن انسان بواسطة استعمال الكاشف  .Aluقبل تشخيص
تسلسل الـ  DNAفي هاتين البؤرتين كان لهما ثالث فرضيات لماذا ُوجدت بؤرتين وليس بؤرة واحدة فقط .ما هي برأيك هذه
الفرضيات الثالث؟

رسم س :4.2-ألي من البقع قي التشرب يرتبط الكاشف الموسوم؟

الختيار نوع الكاشف يوجد أهمية الحتماالت نجاح االستنساخ وإيجاد الـ  DNAالمكمل المطلوب .في العديد من الحاالت مادّة األساس هي
بروتين .تحديد تسلسل البروتين يُم ّكن من إنتاج نوكليوتيد يُستعمل ككاشف مالئم .بدل من ذلك ،يمكن استعمال البروتين إلنتاج أجسام مضادة
وعندها يُستعمل الجسم المضاد ككاشف.
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سؤال 4.3
الباحثان جيني وجينيّة نجحا في مهمتهما لعزل أونكوجين جديد .عزال كل الجين الذي طوله  30000أزواج من القواعد (.)30Kb
أرادا أن يتابعا البحث ويدرسا وظائفه في الخلية ،ولكن لهذا الهدف كان من المهم لهما أن يحصال على الـ  DNAال ُمكمل المشتق
من هذا الجين .اقترحت جينيتية إعداد مكتبة ُ DNAمكمل واستعمال كاشف.
1 .1ما هي مراحل عمل جينيّة؟
2 .2أي كاشف مالئم ستختار جينيّة؟
عندما سمع جيني بخطة عمل جينيّة ومع األخذ بعين االعتبار بأن الجين هو بشري .اقترح عليها اختيار طريق مختلفة .عرف جيني
بأنّه تتوفر مجموعة كبيرة من الـ  DNAال ُمكمل المستنسخ مصدره من اإلنسان ،واقترح محاولة فحص وجود ُ DNAمكمل في
هذه المجموعة الذي مصدره الجين المسرطن الذي استنسخوه .كل ما كان يريد فعله هو شراء الـ  DNAالمكمل وتوفير اشهر من
العمل الشاق في اعداده.
1 .1أي معلومات يحتاج جيني لتنفيذ خطته؟
2 .2كيف يمكنه الحصول على هذه المعلومات وكيف سيستعملها ألهدافه؟

سؤال 4.4
خالل التهجين بهدف إيجاد جين ،يستعملون فائض من كاشف موسوم ،معظم جزيئات الكاشف لن ترتبط بجزيئات الـ DNA
الموجودة على الفلتر .هل يمكنكم التخمين لماذا يوجد حاجة لفائض من جزيئات الكاشف؟
إذا اردتم إيجاد جين جديد (جين  )Yفي المكتبة بحيث يكون من "أقرباء" الجين الذي ت ّم استنساخه (جين  ،)Xوإذا علمتم ّ
أن الجينين
 Xو  Yمتشابهان بنسبة  70%فقط من تسلسلهما – ماذا يكون الكاشف إليجاد الجين Y؟ حدّدوا شروط التهجين في هذه الحالة
تطرقوا إلى المتغيّرات األربع
الخاصة مقارنة بالتهجين الذي يكون فيه تماثل بنسبة  100%بين تسلسل الهدف وتسلسل الكاشفّ .
التالية:
1 .1طول الكاشف.
2 .2تركيز األمالح النسبي خالل التهجين.
3 .3درجة الحرارة النسبية خالل التهجين.
4 .4الشطف إلبعاد الكاشف الفائض بنهاية التهجين.

سؤال 4.5
اهتم الباحثان جيني وجينيّة بنوع نحل معين وصل الى البالد من إفريقيا ووجدا أنّه يضر تربية النحل ال ُم ْن ِتج للعسل .وجدا أنّه يوجد
بروتين في النحل العنيف غير موجود في النحل اآلخر .من هنا استنتجا أنّه من الممكن أن يكون هذا البروتين مسؤول عن الصفات
العنيفة ووضعوا هدف استنساخ الـ  DNAال ُمكمل المشفر لهذا البروتين .لهذا الهدف أرادوا استخالص بروتين بكميات تم ّكنهم من
تحديد تسلسل الحوامض األمينية في البروتين و\أو إنتاج أجسام مضادة ضد البروتين.
1 .1باالعتماد على هذه المعلومات ،اقترحوا استراتيجية واحدة ،على األقل ،الستنساخ الـ  DNAال ُمكمل المطلوب .فصلوا أسس
المراحل والطرق الالزمة لتنفيذ استراتيجية االستنساخ.
2 .2اقترحوا استعمال زراعي في أعقاب نجاح استنساخ الـ  DNAالمشفّر للبروتين المسؤول عن الصفات العنيفة لدى النحلة
األفريقية.
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سؤال 4.6
قمتم بتنمية نبتة معيّنة خالل أسبوعين في ظروف جفاف صعبة .وبشكل مفاجئ صمدت النبتة .فرضتم أنّه إذا فهمتم كيفية صمود
النبتة ،يمكنكم بطرق الهندسة الوراثية أن تحسّنوا صمود صنف بندورة ،في الجفاف ،له أهمية اقتصادية ،باختصار أردتم أن تصبحوا
اغنياء .فرضيتكم ّ
أن الصمود في الجفاف بفضل جينات معيّنة .هذه الجينات تشفّر لبروتينات تعطي صمود للخلية  ،ولكن أي جين
أو جينات مسؤولة عن الصمود في الجفاف (ما هي الجينات المالئمة)؟
.

أصفوا كيف يجب استنساخ وإيجاد الجين أو الجينات التي لها عالقة بتزويد الصمود للجفاف (التي مصدرها النبتة
البرية) وذلك عند االستعانة بالمكتبة .لهذا الهدف استعملوا ،فقط ،جمل قصيرة مطلوبة من بين الجمل المعروضة أمامكم
ورتّبوها بالشكل الصحيح.
1 .1نجد ونعزل البروتينات التي تختلف بكمياتها من النبات الذي نمى في الجفاف مقارنة بكمياتها في النبات الضابط (هذه
البروتينات هي البروتينات ذات الصلة)
2 .2نستخلص بروتينات من النبات الضابط.
3 .3نستخلص بروتينات من النبات الذي نمى في جفاف.
4 .4نُ ْنتِج أجسام مضادة ضد البروتينات المناسبة.
5 .5نستخلص  RNAمن نبات يصمد في الجفاف ونُ ْنتِج منها ُ DNAمكمل.
6 .6نستخلص من مستعمرات المكتبة الـ  DNAال ُمكمل للجينات المناسبة.
7 .7نستعمل الـ  DNAال ُمكمل والنواقل إلعداد مكتبة تم ّكن التعبير عن البروتينات.
8 .8ننفّذ تهجين مع جسم مضاد يُستعمل ككاشف بهدف إيجاد المستعمرة التي يت ّم فيها التعبير عن البروتين المناسب وفيها
نكرر هذه العملية مع أجسام مضادة مالئمة أخرى.
يتواجد الـ  DNAالمالئم أي ً
ضاّ .
9 .9نحدّد تسلسالت الـ  DNAال ُمكمل التي تشفّر للبروتينات المالئمة.
1010نحدّد تسلسالت البروتينات المالئمة.
1111نشخص بواسطة تسلسل البروتين ،وباستعمال الكمبيوتر ،وقاعدة البيانات الجين المشفّر للبروتين المالئم .لهذا الهدف
نكرر هذه العملية لكل تسلسل بروتين
نستغل مقدرة البرمجات المحوسبة على تحويل تسلسل  DNAلتسلسل بروتينّ .
يمكن أن يكون مسؤول عن الصمود للجفاف.
1212نطلب الجينات المالئمة من شركة تخزن مجموعات جينات.

.

بفي حالة أخرى فرضوا أنّه للحصول على الجينات التي تكسب صمود للجفاف ال يوجد حاجة الستعمال مكتبة .في هذه
الحالة نستعين بمجموعة الجينات النباتية التي تم اكتشافها من خالل مشروع الجينوم .رتّبوا فقط الجمل الضرورية ترتيبًا
صحي ًحا بحيث تصف عملية مختصرة للحصول على الجينات التي تكسب صمود للجفاف.

.

جبعد الحصول على الجينات التي تُكسب الصمود للجفاف ،ماذا برأيكم من المفضل أن تحاولوا القيام به إلكساب نبتة
بندورة حساسة للجفاف صمود نسبي في ظروف الجفاف؟

عند وجود بروتين يريدون استنساخ الجين الخاص به ،بدون معرفة تسلسل الجين ،يمكن استعمال الجسم المضاد ككاشف .لهذا الهدف يجب
استعمال مكتبة يمكن بها التعبير عن البروتينات .يُ َم ّكنون الجسم المضاد من االرتباط بالبروتين في البقعة التي مصدرها المستعمرة التي تعبّر
عن البروتين المطلوب .بعد ذلك يعزلون من هذه المستعمرة الـ  DNAالمطلوب.
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تفاعل تسلسل البوليميراز
(تفاعل الـ )PCR
هذا االكتشاف االستثنائي بأصالته هو
طريقة ثوريّة أدت إلى تسارع تقدُّم مجال
البيولوجيا الجزيئيّة ،وهو عبارة عن
ّ
يشق الطريق أمام ال ِعلم ،الطب،
تطبيق
ّ
وحتى أنه يُمكن من تحقيق القانون والعدالة
بشكل أنجع وأفضل .هذه هي فقط بعض
من تعليقات وأراء العلماء والمحللين بهذه
الطريقة التكنولوجية الرائدة ،التي يعود
الفضل إلى اكتشافها لشخص واحد فقط،
للعا ِلم االمريكي كاري مولس (Kary
 .)Mullisعمل كاري مولس في شركة
بيوتكنولوجية تقوم بإنتاج األوليجو-
نوكليوتيدات التي تُستعمل ألهداف عديدة،
ً
مثل كبرايمرات (فصل  .)1،5أراد كاري
تغييرا جذريًا .التشخيص الوراثي
مولس في إطار عمله استغالل األوليجو -لقد غيّر تفاعل الـ  PCRمجاالت ُمه ّمة في حياتنا
ً
نوكليوتيدات لتشخيص الطفرات في الـ والطبي الذي نحتاجه أحيانًا ،التشخيص الجنائي الذي يدعم القانون يعتمد على
 ،DNAعن طريق االعتماد على األًسس االستخدام الذكي لتفاعل الـ . PCRاالستعمال ال ُمستمر لتفاعل الـ  PCRفي مجال
متنوعة ،قسم من هذه المجاالت يهدف إلى زيادة
والوسائل التي
طورها سانجر لتحديد العلم يؤدّي إلى تقدم مجاالت بحث ّ
ّ
تسلسل النوكليوتيدات .دون عالقة بذلك ،تشكيلة المنتوجات الريكومبننتيّة في مجال الزراعة والطب.
وتقريبًا دون أن يُدرك أهميّة االمر ،وجد
ُ
يطور طريقة ُمبتكرة أدت إلى تغيير جذري ،أطلق عليها اسم “.)Polymerase Chain Reaction( ”PCR
كاري نفسه ّ
تُم ّكن هذه الطريقة من مضاعفة دورية للـ  DNAفي أنبوب االختبار ،للحصول على كميّات كبيرة من مقاطع ُمحدّدة من الـ .DNA
عمليًّا ،تُستعمل الطريقة الستنساخ مقاطع  ،DNAنرغب باستنساخها دون الحاجة إلى المكتبات أو إلى البكتيريا ،حيث يت ّم ذلك خالل
أشهرا طويلةُ .بسبب الوقت القصير الذي تحتاجه هذه الطريقة وبفضل حساسيتها الكبيرة،
ساعات معدودة فقط ،بدل من أن يستغرق
ً
ضا ،حتى بَعد مرور  30سنة على تطويرها.
ال يزال استعمالها واسع النطاق في هذه الفترة أي ً
ما هي طريقة الـ  ،PCRما هي مبادئ عملها؟ في أي المجاالت ُوجدت تطبيقات لها؟ ما هي الصفات التي تمتّع بها كاري مولس
كإنسان وكعا ِلم من أجل تطوير هذا االختراع؟
خرج جينتشك لنزهة ،خالل نزهته صادف راعيًا يبكي بسبب موت أغنامه لسبب غير مفهوم ،خاف الراعي أن تموت جميع أغنامه.
ضا .عرف الراعي
اسمع ،قال له جينتشك  ،أنا عا ِلم أحياء وبإمكاني أن أُساعدك في اكتشاف سبب موت أغنامك ،وربما في عالجها أي ً
أنه لن يخسر شيئًا جراء قبوله عرض المساعدة فوافق عليه وقال :أنا موافق.
قام جينتشك بأخذ عينات دم من األغنام ،نقل هذه العينات إلى مركز األبحاث جينيطونون ،وهناك قام أحد الباحثين بمساعدته بإجراء
تفاعل َ ،PCRهدِف هذا التفاعل إلى التشخيص الدقيق ل ُمسبب المرض .كان النجاح أكبر مما توقع جينتشك ،فقد نجح في العودة إلى
الراعي وهو يحمل الدواء المناسب لقطيعه.
كان الراعي سعيدًا بنجاة قطيعه وأحس أنه مدين لجينتشك بالكثير ،لذلك عرض عليه أن يكافئه بمنحه عدة أغنام من قطيعه.
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ضحك جينتشك وقرر االكتفاء بالحصول على خروف واحد.
اِختر الخروف الذي تُريده ،حتى أنّه بإمكانك اختيار أكبر خروف ،قال الراعي.
جيد ،قال جينتشك سأختار هذا....
حقًا ،قال الراعي أنت لست أي عالم أحياء ،أنت عالم أحياء يبحث في البيولوجيا ال ُجزيئية....
كيف عرفت؟ قال جينتشك ُمستغربًا جدا...
ما معنى "كيف عرفت"؟ قال الراعي عدد أغنام قطيعي  ،252وقد قمت أنت باختيار الكلب...

تحول تكنولوجيّة :نظرة خاطفة إلى عقل ال ُمخترع
الطريق إلى نقطة ّ
كبيرا،
في سنة  1983عمل كاري مولس كمسؤول عن إنتاج أوليجو -نوكليوتيدات في شركة بيوتكنولوجية ،لم يُكلفه عمله ُجهدًا
ً
الحر خالل العمل ،قرر أن يستغل هذا الوقت لمحاولة اكتشاف تطبيقات جديدة لألوليجو نوكليوتيدات.
وكان لديه الكثير من الوقت
ّ
كان لدى كاري معلومات كثيرة في مجال البيولوجيا ال ُجزيئيّة .وكان على ِع ْلم بوجود حاجة لفحص وجود طفرات في الـ ،DNA
صا في الجينات التي يُمكن أن تكون لها عالقة باألمراض .التشخيص السريع للطفرات التي تتواجد في هذه الجينات ،يمكن
وخصو ً
يطور طريقة للقيام بتشخيص ناجع للطفرات النقطية التي يكون التغيير فيها
أن يُضاعف احتمال انقاذ حياة المرضى .أراد مولس أن ّ
في نوكليوتيد واحد فقط .لهذا ،وكما هو موصوف في الرسم  6.1أ’ ،أراد مولس أن يُحدّد هوية نوكليوتيد واحد فقط ،في مكان ُمعيّن،
في جين ُمعيّن ،ولدى شخص ُمحدّد .خطط أن يُحدّد هوية هذا النوكليوتيد بواسطة استغالل مبادئ تحديد التسلسل بحسب طريقة
سانجر (الفصل .)5
كما قال كاري عن نفسه ،راودتني األفكار عندما كنت أُسافر لقضاء عطلة نهاية األسبوع في كاليفورنيا .خالل السفر حدّد كاري
ً
ّ
كامل
أن طريقة تشخيص نوكليوتيد واحد يجب أن تكون سريعة وال تحتاج إلى استنساخ .لذلك خطط استعمال الـ  DNAالجينومي
(وليس مقطع ُمستنسخ فقط) ،وكذلك استعمال برايمر يرتبط بالـ  DNAبالقرب من النوكليوتيد الذي يرغب بتحديد هويته .كما
ُوصف في الرسم  6.1أ’ ،خطط كاري إلى استعمال الـ  DNAكقالب،
باإلضافة إلى  DNAبوليميراز وبرايمر .كان الهدف أن يت ّم اإلنتاج بشكل
أن الطرف ‘ 3للبرايمر يجب ْ
لقد حد ّد كاري َّ
أن
ُمقيّد ،في تجربة تشمل  4أنابيب اختبار ،وفي كل أنبوب يتواجد فقط أحد
يكون قريبًا من النوكليوتيد الذي نرغب بتحديد
النوكليوتيدات ال ُمنهية االربعة من النوع نوكليوتيدات منقوصة األكسجين
هويته.
(دي أوكسي) (( )ddNTPفصل  ،)5والموسومة راديواكتيفيًّا .كما هو
موصوف في الرسم  6.1ب’ ،بإمكان البرايمر أن يستطيل ،فقط في األنبوب
الذي  4:بوب
يستطيعنأفيه النوكليوتيد ال ُمنهي الموجود في هذا األنبوب ،أن يُك ّمل النوكليوتيد الذي نرغب بتحديد هويته .عندما يُضاف نوكليوتيد
راديواكتيفي منقوص األكسجين للبرايمر بواسطة اإلنزيم  DNAبوليميراز ،ال يُمكن أن تت ّم استطالة إضافية لجديلة الـ ،DNA
ويَ ْنتُج أوليجو -نوكليوتيد راديوأكتيفي قصير .عن طريق تحديد األنبوب الذي حصلنا فيه على أوليجو -نوكليوتيد راديواكتيفي ،يمكننا
أن نعرف أي نوكليوتيد أُضيف إلى البرايمر وعندها يُمكن تحديد هوية النوكليوتيد المطلوب .عملية تحديد األنبوب الذي يحتوي على
أوليجو -نوكليوتيد راديواكتيفي موصوفة في القسم ج للرسم  ،6.1وهي تحتاج إلى فصل نواتج عملية اإلنتاج ال ُمقيَّدة بواسطة الجل.
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أ .ال ُمركَّبات التي نحتاجها لتحديد هوية نوكليوتيد في موضع معيّن ،عن طريق تجربة تشمل  4أنابيب اختبار
أ .1في كل واحد من أنابيب االختبار يوجد

النوكليوتيد الذي نرغب بتحديد هويته (لدى مريض مثالً)
برايمر بإمكانه االرتباط بالقرب من
النوكليوتيد المطلوب

أ .2في أنبوب اختبار ُمعيّن فقط

 DNAبوليميراز
أنبوب :1

“نوكليوتيد ُمنهي” موسوم
(من نوع دي أوكسي)

أنبوب :2
ُم َر َّكبات 1أ
+

ُم َر َّكبات 1أ
+

أنبوب :3

ُم َر َّكبات 1أ
+

أنبوب :4
ُم َر َّكبات 1أ
+

ب .اإلنتاج ال ُمقيّد واستطالة البرايمر التي تحدُث فقط في أنبوب اختبار واحد
نقوم بفصل جدائل الـ  DNAبواسطة التسخين ( ،)1ارتباط البرايمر ( ،)2استطالة البرايمر بنوكليوتيد واحد (.)3
المتوقعة
النتيجة
ّ
ما هي هوية النوكليوتيد الذي
أضيف للبرايمر (ما هو )N؟

ج .تحديد هوية النوكليوتيد المطلوب في الـ  DNAبحسب تشخيص األنبوب الذي نَتَج فيه أوليجو-نوكليوتيد
راديواكتيفي؛ لهذا الهدف يت ّم إجراء الكتروفوريزا بالجل.
أنبوب )ddT( :1

أنبوب )ddA( :2

أنبوب )ddG( :3

أنبوب )ddC( :4

تعريض
لشريط تصوير
النتيجة على شريط التصوير
للتوضيح فقط (ال يُرى)

تجفيف
الجل

استنتاج :1

استنتاج :2

الرسم  :6.1التجربة النظرية التي فكر فيها كاري مولس ،والتي هدفت إلى تشخيص سريع للطفرات دون الحاجة لعمليّة االستنساخ.
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كما سرد كاري ،خالل سفره ليالً وبسبب شكوكه ،بدأ يفحص اإلمكانيات التي تزيد من دقة الطريقة ال ُمقترحة .وقد فكر أنّه من أجل
ذلك عليه تنفيذ فحص لتشخيص نوكليوتيد إضافي :النوكليوتيد ال ُمك ّمل للنوكليوتيد الذي قام بتشخيصه .يت ّم ذلك بواسطة برايمر إضافي
ذا قُدرة على االرتباط بالجديلة ال ُمكملّة بالقرب من النوكليوتيد اإلضافي المذكور .خالل مواصلته السفر فكر لدينا مقطع ،DNA
برايمران 4 ،نكليوتيدات َو  DNAبوليميراز – بينما كانت صديقته نائمة بجانبه – كان على حافة ابتكار يؤدّي إلى تغيير جذري
في مجاله! ولكن ال تزال الطريق طويلة أمامه حتى يصل البتكاره ،الذي لم يتوقع يو ًما بأنّه سيصل إليه .في هذه المرحلة بدأ كاري
بالتفكير في المشاكل التي يُمكن أن تواجهه خالل استعماله للتطبيق ،وقد أقلقه ّ
أن الـ  DNAالجينومي الذي بحوزته يُمكن أن يكون
كاف ،ويُمكن أن يحتوي على شوائب من النوكليوتيدات من النوع ( .)dNTPفي هذه الحالة من المتوقع أن ال تنجح
غير نقي بشكل
ِ
طريقته في تحديد هوية نوكليوتيد في مكان ُمعيّن في التسلسل .البرايمرات ستستطيل وستنتج جدائل ُ DNAمك ّملة ،طويلة ،وعديمة
القيمة في تحقيق الهدف الذي يرغب به عن طريق استعماله للطريقة.
لم يستسلم كاري لليأس ،استنتاجاته أثارت فُضوله وحاول أن يوجه تفكيره باتجاه آخر ،حاول أن يُخ ّمن ماذا يحدُث اذا استبدلت
النوكليوتيدات ،التي يُزود بها األنابيب ،من نوكليوتيدات من النوع  ddNTPإلى نوكليوتيدات من النوع dNTP؟ حاول أن يتوقع
ماذا يحدُث اذا كانت مواقع ارتباط البرايمرات بعيدة عن بعضها عدّة مئات من القواعد؟ وماذا يُمكن أن يحدُث إذا أتحنا حدوث عملية
ثالثيّة المراحل :فصل جدائل الـ  ،DNAارتباط البرايمرات واستطالتها بواسطة الـ  DNAبوليميراز؟ خ ّمن مولس أنّه في هذه الحالة
ستحدُث مضاعفة كاملة لمقطع  DNAقصير ،حدود المقطع الذي سي ُم ّر بالمضاعفة هو أطراف البرايمرات.
في مثل هذا الوضع ،يقوم الكثير من العلماء بالتوقف عن التفكير بما
يفكرون به ،بسبب ابتعادهم عن الهدف االصلي ،لكن كاري تابع التفكير
وسأل نفسه سؤاالً إضافيًّا حاس ًما نبع من معرفته في مجال برامج الحاسوب
مرة
والحلقات المستعملة فيها :ماذا يحدُث إذا قمنا بتكرير عملية المضاعفة ّ
أخرى؟ من ُجزيء  DNAواحد وبَعد عمليّة ُمضاعفة واحدة مؤلفة من
ثالثة مراحل ت َ ْنتُج (نظريًا ،في هذه المرحلة "حاول" كاري حساب عدد
النسخ الناتجة ذهنيًا) نسختين كاملتين من الـ DNAثنائي الجديلة .وبعد
عمليتي ُمضاعفة ثالثيتي المراحل (دورتين من ال ُمضاعفة) ت َ ْنتُج أربع نُسخ
كهذه (تأكدوا بأنفسكم ،ارسموا ذلك على ورقة).

يمر ُمضاعفة
المقطع الموجود بين البرايمران ّ
كاملة (من جديلتين ت َ ْنتُج أربع جدائل) .بال ُمقابل
من المقاطع الموجودة على جانبَي نقطة ارتباط
البرايمرات ت َ ْنتُج فقط جديلة واحدة إضافيّة ،ناتجة
عن استطالة برايمر ،معنى ذلك َّ
أن ال ُمضاعفة
ُجزئيّة فقط (افحصوا ذلك بأنفسكم على ورقة).

لقد فوجئ كاري جدًا من اكتشافه ،أوقف سيارته على جانب الطريق ،وباستعمال الورقة والقلم ،بدأ يحسب زيادة عدد نُسخ الـ DNA
المرغوب (الموجود بين البرايمرين) كدالة لعدد دورات ال ُمضاعفة .فوجئ كاري عندما اكتشف أنّه بَعد  20دورة من المضاعفة،
سيَ ْنتُج في األُنبوب ،ما يُقارب مليون نسخة من الـ  DNAالمرغوب .هذه هي المبادئ ،المفاهيم والتقنيات األساسية للعمليّة،
والتي أطلق عليها كاري فيما بعد اسم ( Polymerase Chain Reaction )PCRبالعبرية תגובת השרשרת של
הפולימיראז وبالعربية تفاعل تسلسل البوليميراز( .كلمة سلسلة تتطرق إلى سلسلة دورات ال ُمضاعفة) .تتميّز طريقة كاري
ال ُمبتكرة بإمكانية ُمضاعفة مقطع  DNAوإنتاج كميات كبيرة من هذا المقطع المحدّد داخل أنبوب االختبار ،وهذا يُعتبر استنساخ
دون الحاجة إلى استعمال المكتبات أو البكتيريا .حتى هذه المرحة لم يُدرك كاري األهمية والقدرة الكامنة في تفاعل الـ  .PCRلم
تغييرا جذريًا في ُ
طرق العمل في مجال البيولوجيا ال ُجزيئية ،ولم يتوقع ْ
أن يؤدّي هذا التغيير إلى تقصير الزمن
يتوقع أبدا ً أن يُحدث
ً
ضا ظهور مجموعة التطبيقات اإلضافية لهذه الطريقة التي برزت فيما بعد ،ومن بينها التشخيص الطبي
الالزم لالستنساخ .لم يتوقع أي ً
والوراثي السهل والناجع.
ومرت شهور طويلة حتى
عاد كاري إلى مكان عمله ،وكما يحدُث عادة ً عند وجود فكرة جديدة ،شكك زمالءه في العمل باكتشافهّ ،
استطاع أن يُثبت من خالل تجربة في المختبر ّ
أن الـ  PCRقابل للتنفيذ .عندما قام بإثبات اكتشافه بواسطة تجربة حظي على بركة
المسؤولين عنه ،بعدها س ّجل براءة اختراع باكتشافه ،وت ّم عرض اكتشافه أمام كبار العلماء .في المرحلة التالية ت ّم تشكيل فريق
من الباحثين ،من الشركة التي يعمل فيها ،وقد عمل هذا الفريق جاهدًا على تطوير الطريقة ،وعلى إيجاد ظروف مثالية لتطبيقها.
أن الـ  PCRليس ً
في نهاية األمر ت ّم اإلثبات ّ
ضا ،وقد تساءل الكثير من العلماء "كيف لم
قابل للتنفيذ فحسب ،بل هو عملي جدًّا أي ً
أفكر بهذا األمر بنفسي؟" في سنة  1993أي بَعد ُمدّة زمنية قصيرة نسبيّا بعد اكتشاف مولس ،استدعي إلى ستوكهولم ليقوم باستالم
جائزة نوبل للكيمياء من قبل ملك السويد .في أيامنا هذه ،وبسبب التطبيقات العديدة لهذه الطريقة ال يمكننا أن نتخيل العمل في مختبر
البيولوجيا ال ُجزيئية أو في ُمستشفى أو حتى في ُمختبر للفحص الجنائي دون استعمال الـ .PCR
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مبدأ عمل الـ PCR
تُستعمل عملية الـ  PCRإلنتاج أعداد كبيرة من نُسخ مقطع  DNAنرغب في مضاعفته داخل أنبوب االختبار .يت ّم إنتاج عدد كبير
من نُسخ الـ DNAللمقطع المرغوب بواسطة مضاعفة متكررة لمقطع الـ  DNAوفي بعض األحيان يُعرف ذلك باسم ُمفاقمة مقطع
الـ  .DNAخالل عملية  PCRنموذجية ،توجد ُمضاعفة كبيرة للمقطع المرغوب ،يَ ْنتُج خاللها في األنبوب ما يُقارب مليار ُجزيء
 DNAجديد ،خالل ساعات معدودة فقط .ما هي ال ُمر َّكبات والظروف الضرورية ل ُمضاعفة الـ  DNAفي األنبوب؟ بماذا تختلف
ُمضاعفة الـ  DNAفي أنبوب االختبار عن ُمضاعفته في الخلية؟ اإلجابات عن هذه االسئلة موجودة في الجدول .6.1
ال ُم َركَّبات وال ُمميّزات

ُمضاعفة الـ DNAفي الخلية

مضاعفة الـ  DNAفي أنبوب االختبار

ال ُجزيء ال ُمستخدم لل ُمضاعفة

 DNAثُنائي الجديلة

 DNAثُنائي الجديلة

المر َّكب الالزم لبداية ال ُمضاعفة

برايمرات ،وهي عبارة عن أوليجو-
نوكليوتيدات (طبيعية موجودة في الخلية)

برايمرات ،وهي عبارة عن أوليجو -
نوكليوتيدات (اصطناعية)

ُمر َّكبات ضرورية إضافيّة

 DNAبوليميراز ،نوكليوتيدات من
النوع  dNTPوأيونات مغنيسيوم

 DNAبوليميراز ،نوكليوتيدات من
النوع  dNTPوأيونات مغنيسيوم

فصل الجدائل ألجل ال ُمضاعفة

يت ّم بواسطة إنزيمات وبروتينات أخرى

يت ّم بواسطة تغيير درجة الحرارة
()Cº95

ال ُمضاعفة

تت ّم ُمضاعفة كل الـ  DNAالموجود في
الخلية مرة واحدة فقط

تت ّم ُمضاعفة مقطع ُ DNAمحدّد فقط،
صغير نسبيًا وبعدد كبير من المرات

تصحيح االخطاء خالل ال ُمضاعفة

تصحيح االخطاء ناجع جدًا

فقط لقسم من انزيمات الـ DNA
بوليميراز ال ُمستعملة ،توجد قدرة محدودة
على تصحيح االخطاء.

قائمة  :6.1التشابه واالختالف بين ُمضاعفة الـ DNAفي الخلية و ُمضاعفة الـ DNAفي أنبوب االختبار بواسطة الـ. PCR

من خالل التمعن في الجدول  ،6.1وفي الرسم  6.2أً’ نالحظ أنّه ألجل ُمضاعفة الـ DNAفي أنبوب االختبار ،نحتاج الى
ال ُمر َّكبات التالية:
ضا باسم "الـ  DNAالمصدر” .وهو عبارة عن  DNAمن مصدر
 DNA1 .1هدف :في بعض األحيان يُعرف هذا الـ DNAأي ً
ضا "المقطع المرغوب".
أي
يدعى
ُمعيّن ،وهو يشمل المقطع الذي نهدف لمضاعفته والذي
ً
2 .2زوج من البرايمرات :لكل برايمر تسلسل ُمعيّن من الـ  ،DNAيرتبط كل تسلسل بجديلة واحدة من جدائل الـ DNAفي موقع
خاص مك ّمل لتسلسله .تُحدّد البرايمرات مقطع الـ  DNAالذي تت ّم ُمضاعفته ،خالل التفاعل نحتاج إلى كمية كبيرة من زوج
البرايمرات.
3 .3نوكليوتيدات :من نوع  ،dNTPوهي وحدات بناء الـ  DNAالذي سيتكون خالل عملية ال ُمضاعفة.
4 .4االنزيم  DNAبوليميراز :الذي يقوم بإطالة البرايمرات بواسطة إضافة النوكليوتيدات.
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أ .مكونات الـ PCR
مقطع  DNAيحتوي على المقطع الذي نهدف ل ُمضاعفته
موقع يرتبط به برايمر 1
موقع يرتبط به برايمر 2

مقطع الـ  DNAالذي نهدف ل ُمضاعفته
برايمر1

البرايمرات هنا هي للتوضيح فقط؛ في الواقع
طول كل برايمر  20نوكليوتيد تقريبًا

برايمر2

نوكليوتيداتdATP(A) ،dTTP(T) ،dCTP(C) ،dGTP(G) :

اإلنزيم  DNAبوليمراز \:

ب .المراحل الثالثة لدورة ال ُمضاعفة
.1فصل الجدائل (بـ)95ºC-

.2ارتباط البرايمرات (بـ)50ºC-ºC60 -

 .3استطالة البرايمرات وإنتاج الـ( DNAبـ)72ºC-

اتجاه االستطالة
اتجاه االستطالة

الرسم  :6.2تفاعل تسلسل البوليميراز (.)PCR
أً’ -ب’ :مكونات ومراحل دورة ُمضاعفة واحدة .بقية الرسم في الصفحة التالية.
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ج .مضاعفة مقطع الـ  DNAبواسطة سلسلة من دورات ال ُمضاعفة
دورة ال ُمضاعفة االولى

دورة ال ُمضاعفة الثانية

الدورة 30

 .1فصل الجدائل
 .2ارتباط البرايمرات
 .3بناء الـ DNA

نسختان جديدتان من
الـ  DNAنَتَجت بَعد
ال ُمضاعفة

نسخة واحدة من
الـ DNAالمصدر

 4نُسخ جديدة من
الـ  DNAنَتَجت بَعد
ال ُمضاعفة

 2³ºنسخة جديدة من الـ DNA
نَتَجت بَعد  30دورة ُمضاعفة
 1,073,741,824نسخة

 .1فصل الجدائل
 .2ارتباط البرايمرات
 .3بناء الـ DNA

دورة ال ُمضاعفة االولى

دورة ال ُمضاعفة الثانية

دورة ال ُمضاعفة الثالثون

•زمن إنتاج الـ DNAمرتبط بطول المقطع الهدف

د .جهاز الـ PCR
قالب معدني نُدخل إليه
أنابيب االختبار

أنبوب اختبار يحتوي على
ُمركَّبات تفاعل الـ PCR

شاشة

لوحة لتزويد معُطيات البرنامج
المطلوبة لتنفيذ التجربة
(درجة الحرارة ،الزمن ،عدد الدورات)

رسم  6.2تتمة :سلسلة تفاعل البوليميراز (.)PCR
مكونة من  30دورة ُمضاعفة.
جُ .مضاعفة الـ DNAبواسطة دورات من سلسلة ال ُمضاعفة .وصف سيرورة ُمضاعفة مقطع ّ DNA
د .جهاز الـ  PCRالذي يُمكنه االنتقال من درجة حرارة إلى أخرى بشكل سريع وأُوتوماتيكي بحسب ما هو مطلوب في التجربة.

المكونات واألدوات التالية:
ضا الى
من أجل ُمضاعفة الـ  DNAفي أنبوب االختبار نحتاج أي ً
ّ
1 .1بوفر يحتوي على أيونات مغنيسيوم ضرورية لنشاط البوليميراز.
2 .2جهاز  ،PCRتُثبت فيه األنابيب التي تحتوي على مر َّكبات تفاعل الـ ( PCRرسم  6.2د’) .الجهاز يُتيح االنتقال السريع،
األوتوماتيكي والموقوت بين درجات الحرارة ال ُمختلفة.
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مكونة من  3مراحل (انظروا الرسم  6.2ب' و ج):
َمضاعفة الـ  DNAبواسطة تفاعل الـ  PCRتتم على شكل دورات .كل دورة ّ
1 .1فصل الجدائل ( :)Denaturationتت ّم عملية الفصل في درجة حرارة  .Cº95فصل الجدائل يُم ّكن ُجزيء الـ  DNAثُنائي
الجديلة من االنفصال الى ُجزيئي  DNAأحاديي الجديلة.
2 .2ارتباط البرايمرات ( :)Annealingبرايمران لديهما تسلسل ُمحدّد (حصيلة تخطيط ُمسبق) ،طول كل واحد منهما ما يُقارب
 20نوكليوتيد ،ترتبط البرايمرات بـ  DNAأحادي الجديلة تسلسله ُمك ّمل لتسلسلها .تُصمم البرايمرات لالرتباط على بُعد ُمحدّد
الواحد من اآلخر .تسلسل البرايمر يُحدّد مكان االرتباط بالـ  DNAوالبُعد بين مكان ارتباط البرايمرين يُحدّد طول مقطع الـ
 DNAالذي يُضاعف .هذا االرتباط ُممكن في درجة حرارة بين  50ºCإلى .60ºC
3 .3بناء الـ  :)DNA synthesis( DNAتُعرف هذه المرحلة في بعض األحيان باسم مرحلة االستطالة ()Elongation
ضا  ،ففي هذه المرحلة يتعرف الـ  DNAبوليميراز على الطرف  ’3للبرايمر المرتبط بالـ  DNAويقوم بإطالته ،بواسطة
أي ً
إضافة نوكليوتيدات ،بحسب المعلومات الموجودة في كل واحدة من جدائل الـ  DNAالهدف .بناء الـ  DNAيت ّم في درجة
حرارة بين  68ºCإلى  ،72ºCوفي نهاية هذه المرحلة ت َ ْنتُج نُسخ إضافية من الـ  DNAالذي نقوم ب ُمضاعفته.
نالحظ من خالل وصف المراحل ّ
أن هناك حاجة
لتغيير درجة الحرارة بين المرحلة واألخرى ،لذلك
مكونات
يت ّم ادخال أنبوب االختبار الذي يحتوي على ّ
الـ  PCRإلى جهاز الـ  ،PCRصورة الجهاز
 .هذا الجهاز ّ
مزود
معروضة في الرسم  6.2د’
بأجهزة تسخين تبريد ّ
يتم التحكم بها بواسطة نظام
ّ
قابل للبرمجةُ .يمكن الجهاز من االنتقال السري ــع
بين درجات الحرارة المطلوبة بحسب خطة
التجربة التي ُحددت مسبقًا .بسبب الحاجة إلى
درجات حرارة عالية خالل عملية ال ُمضاعفة في
أنبوب االختبار ،يت ّم استعمال إنزيم  DNAبوليميراز
ُمقاوم للحرارة .من أجل الحصول على كميات
كبيرة من الـ  DNAالمرغوب بواسطة ُمضاعفة الـ
 DNAفي األنبوب ،يت ّم تكرار العملية ثالثيّة
مرات عديدة.
المراحل (دورة ال ُمضاعفة) ّ

اإلنزيم  DNAبولميراز ال ُمقاوم للحرارة يُستخلص من بكتيريا تنمو
األول
في ينابيع المياه الحارة التي تصل درجة حرارتها  .75ºCاإلنزيم ّ
ال ُمقاوم للحرارة الذي ت ّم استعماله بهدف ُمضاعفة الـ  DNAفي األنبوب
كان  DNAبوليميراز ،استُخلص من Thermus aquaticus
عرف باسم .Taq Polymerase
و ُ
درجة الحرارة المثاليّة لنشاط هذا اإلنزيم هي  ،72ºCواإلنزيم يُمكنه
ضا بعد البقاء فترة قصيرة وليست
أن يُحافظ على مستوى نشاط كبير أي ً
ُ
متواصلة في درجة حرارة  .95ºCبَعد مرور سنوات أدخلت أنواع
أخرى من  DNAبوليميراز ال ُمقاوم للحرارة (Pow , Supertherm
وغيرها) ،قسم من هذه اإلنزيمات ذات صفات ُمشابهة لصفات اإلنزيم
 Taqوقسم منهم ذا صفات ُمحسّنة كالقدرة االفضل على تصحيح االخطاء
خالل ال ُمضاعفة .وجود إنزيم  DNAبوليميراز ُمقاوم للحرارة كان أحد
العوامل األساسيّة التي ُم ّكنت من التشغيل اآللي لعمليّة الـ .PCR

ً
مثل ،إذا كان ُجزيء الـ  DNAاألصلي يحتوي على نسخة واحدة فقط من الـ  DNAالذي نرغب بمضاعفته ،من السهل أن نحسب
عدد نسخ الـ  DNAالناتج بعد كل دورة مضاعفة (الرسم  6.2ج’) .هكذا ،بَعد الدورة األولى ت َ ْنتُج نُسختان من الـ  ،DNAبعد
دورتين ت َ ْنتُج  4نُسخ وبَعد ثالثة دورات ت َ ْنتُج  8نُسخ .إذا واصلنا حساباتنا بنفس الطريقة نجد أنّه بَعد  30دورة ُمضاعفة بظروف
مثاليّة يُمكن أن نحصل على أكثر من مليار نسخة .عدد النُسخ الناتجة بظروف مثالية بَعد n
دورات هو " .2يت ّم تحديد عدد دورات ال ُمضاعفة ( )nبحسب الكمية النهائية المطلوبة من المقطع الذي نقوم ب ُمضاعفته .عمليًا ،عدد
نُسخ مقطع الـ  DNAالمرغوب الناتجة في نهاية عملية ال ُمضاعفة تتعلق بكمية الـ  DNAالمصدر التي ُوجدت في األنبوب في بداية
العملية ،وكذلك بعدد دورات ال ُمضاعفة.
بسبب إيجابيات عملية الـ ُ PCRمقارنة بالطرق األخرى ،ت ّم استعمال هذه التقنية بسرعة كبيرة في مجاالت عديدة ،يُمكن أن نذكر
 3إيجابيات واضحة الستعمال عملية الـ  PCRوهي:
1 .1االستنساخ بسرعة وسهولة :بالرغم من أن البكتيريا لها قُدرة جيدة على ُمضاعفة الـ  DNAبواسطة ُمضاعفة البالزميدات
داخلهاّ ،إل انّه بواسطة تفاعل الـ  PCRيُمكن أن نحصل على الـ  DNAالمطلوب بكميات هائلة .باإلضافة الى ذلكّ ،
فإن
ال ُمضاعفة بواسطة الـ  PCRتُم ّكن من ُمضاعفة مقطع ُمحدّد من الـ  ،DNAولذلك تُصبح كمية الـ DNAاألصلي ،غير
ضا ،عملية عزل للمقطع
ال ُمتجانس الذي أُدخل إلى األنبوب في بداية العملية ،صغيرة جدًا وقابلة لإلهمال .لذلك تت ّم في األنبوب أي ً
المطلوب الذي ت ّمت ُمضاعفته .عملية العزل وال ُمضاعفة بواسطة الـ  PCRهي عملية استنساخ يُمكن تنفيذها خالل ساعات
معدودة فقط .عمليًا ،يُم ّكن تفاعل الـ  PCRفي حاالت عديدة من التخلي عن االستنساخ بواسطة المكتبات والكواشف الذي يحتاج
بشكل خاص إلى مهارة عالية ،باإلضافة إلى أشهر طويلة من العمل! سيت ّم توضيح هذه األفضلية في موضوع "استعماالت الـ
 ”PCRالذي نتطرق له في هذا الفصل.
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2 .2حساسية الطريقة :الـ PCRيُم ّكن من ُمضاعفة مقطع الـ  DNAوالحصول على نسخ كثيرة من المقطع بواسطة استعمال
كميات ضئيلة جدًّا من الـ  DNAالمصدر ،حتى أنه بإمكاننا ُمضاعفة  DNAمصدره من خلية واحدة فقط .بفضل هذا يُمكن
استنساخ جينات من مصادر ُمعينة ال نستطيع القيام بعملية استنساخها بواسطة المكتبات.
3 .3قُدرة الطريقة :من ال ُممكن إجراء ال ُمضاعفة بواسطة تفاعل الـ  ،PCRحتى في الحالة التي يكون فيها الـ  DNAالهدف الذي
نرغب بمضاعفة مقطع منه ،بدرجة نقاوة منخفضة ،أو حتى ذا جودة ُمنخفضة (مثالً DNA ،بدون األطراف الضرورية
لالستنساخ داخل ناقل) .هذه الحقيقة تُم ّكن من إجراء أبحاث في مجاالت متنوعة بإمكانها الحصول على عينات من  DNAيُمكن
استخدامها في تفاعل الـ  PCRفقط  ،كالبحث الذي يعتمد على بقايا أنسجة من أشخاص موتى ،أو حتى األبحاث التي تعتمد
عمرها ماليين السنين.
على بقايا متحجرات ُ
م ّكنت حساسية وقدرة تفاعل الـ  PCRالكبيرتان من تطوير تطبيقات في مجاالت عديدة ومتنوعة ،كتطبيقات في مجال القانون
والعدالة ،مجال التشخيص الطبي وغيرها من المجاالت كما سيوضح الحقًا.
بالرغم من شعبية تفاعل الـ  PCRله عدد من العوائق وهي:
1 .1توجد حاجة لمعلومات ُمسبقة عن الـ  DNAالذي نرغب ب ُمضاعفته :تسلسل الـ  DNAالذي نرغب ب ُمضاعفته يجب أن يكون
ي ،وذلك إلنتاج البرايمرات المستعملة في التفاعل .مع َّ
أن معلومات ُمسبقة كثيرة عن تسلسل
معروفًا ،على األقل ،بشكل ُجزئ ّ
الـ  DNAأصبحت متوفرة في أيامنا بعد ْ
أن ت َّم تحديد تسلسل الـ  DNAالكامل لجينوم كائنات كثيرة (في مشاريع الجينوم).
2 .2طول المقطع الذي نرغب ب ُمضاعفته :ال يُمكن القيام ب ُمضاعفة ناجعة لمقطع  DNAيزيد طوله عن عدّة آالف من القواعد.
3 .3تراكم االخطاء :تت ّم ُمضاعفة الـ  DNAفي الخاليا بدرجة عالية جدًّا من الدقّة ،وذلك يعود لوجود إنزيمات مسؤولة عن تصحيح
األخطاء .إحدى الحاالت التي يت ّم فيها تشغيل أنظمة التصحيح ،عندما يقوم الـ  DNAبوليميراز بإضافة نوكليوتيد خاطئ في
جديلة الـ  DNAالتي يقوم ببنائها ،وبذلك يَ ْنتُج عدم تالئم بين قواعد ُمتقابلة موجودة على الجديلتين .عمليًا ،نسبة الخطأ (نسبة
الطفرات) في عمليّة ُمضاعفة الـ  DNAفي الخلية هي بنسبة قاعدة واحدة لكل  3مليار قاعدة ،فقط! بال ُمقابل ،خالل عمليّة
ُمضاعفة الـ  DNAفي أنبوب االختبارّ ،
فإن اإلنزيم الوحيد الذي يُصحح االخطاء هو الـ  DNAبوليميراز ذاته .ليست جميع
اإلنزيمات ال ُمستعملة في الـ PCRلديها قُدرة على تصحيح األخطاء ،فإنزيم ذا قُدرة جيدة لتصحيح االخطاء يضمن أن ال تزيد
نسبة الخطأ عن  1لـ  6000نوكليوتيد .هذه النسبة من الطفرات عالية جدًّا بال ُمقارنة مع نسبة الطفرات التي تحدُث عند ُمضاعفة
الـ  DNAداخل الخاليا.
4 .4نواتج ُمضاعفة غير مرغوبة (مشاكل تنبع
من تخصصيّة ال ُمضاعفة) :عدا عن حاالت
يُمكن أن ترتبط البرايمرات بشكل ُجزئي ،بحيث ترتبط فقط بعض
خاصة ،البرايمرات ال ُمصم ّمة ألجل ُمضاعفة
تكون البرايمر مع الـ  DNAاألصلي (في هذا االرتباط
القواعد التي ّ
مقطع ُمعيّن من الـ  DNAتُص ّمم بدقة وحذر
تشترك تقريبًا  60%من قواعد البرايمر) .ارتباط ُجزئي كهذا يتميز
لتكون هناك مالءمة تا ّمة بين تسلسل البرايمر
بثبات قليل نسبيًّا ،لكن بالرغم من ذلك يُمكنه أن يتسبب في بعض األحيان
وتسلسل واحد ووحيد موجود في الـ DNA
في الحصول على ناتج  PCRغير مرغوب .من أجل تقليص احتمال
المصدر ،يكون هذا التسلسل مك ّم ًل لتسلسل
حدوث ارتباط جزئي غير مرغوب للبرايمرات ،يت ّم التشديد على ارتباط
البرايمر .تصميم البرايمرات بهذا الشكل
البرايمرات بالـ  DNAفي درجات حرارة عالية نسبيًّا بحيث تكون
يُم ّكن في غالبيّة الحاالت -عدا عن تلك التي
مالئمة لطول البرايمر .كلما كان البرايمر أطول من المفضل ،بل يجب
تحدُث فيها االخطاء ال ُممكنة التي ذُكرت في
رفع درجة الحرارة في مرحلة ارتباط البرايمرات لمنع حدوث ارتباط
البند  3-من الحصول على ناتج  PCRواحد،
غير مرغوب .كذلك يجب االمتناع عن استعمال برايمرات قصيرة
وهو الناتج المرغوب .لكن في بعض األحيان،
طولها أقل من  17نوكليوتيد ،ألنها تؤدي إلى ارتباط غير مرغوب
يحدُث ارتباط البرايمرات بأكثر من زوج من
ضا.
والحصول على نواتج ُمضاعفة غير مرغوبة أي ً
التسلسالت على الـ  DNAالمصدر .عادة ً
ي” ،وفيها يشترك فقط قسم من النوكليوتيدات الموجودة في البرايمر.
تكون حاالت االرتباط اإلضافيّة من نوع “االرتباط ال ُجزئ ّ
ارتباط كهذا يت ّم في مواقع ُمختلفة عن تلك المواقع التي من المفروض أن تت ّم فيها عمليّة االرتباط الصحيحة والكاملة .االرتباط
ال ُجزئي بتسلسالت غير مرغوبة يُمكن ْ
أن يؤدّي إلى إنتاج ناتج أو نواتج ُمضاعفة غير مرغوب بها ،وهي ت َ ْنتُج باإلضافة إلى
النواتج المطلوبة أو بدالً عنها .لذلك يت ّم التشديد على فحص نواتج تفاعل الـ PCRبواسطة التحريك بالجل للتأكد من الحصول
على مقطع الـ  DNAالمطلوب وذا الطول ال ُمتوقّع .في بعض األحيان ال يت ّم االكتفاء بتشخيص طول المقطع ،وإنما يت ّم التأكد
من الحصول على الناتج المطلوب بواسطة تحديد تسلسل ِه.
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سؤال 6.1
حسب رأيك ،ما هي الصفات التي تحلى بها كاري مولس كإنسان وكباحث والتي أتاحت له تحقيق اإلنجاز العلمي المثير لإلعجاب:
تطوير الـ  ،PCRالطريقة الجزيئية ال ُمبتكرة؟
سؤال 6.2
اِفترضوا أنه خالل تفاعل ُ PCRمعيّن ،كانت المادة الوراثية ال ُمستعملة في التفاعل ،تحتوي على  4نُسخ من الـ  DNAالذي نرغب
باستنساخه ،ما هو العدد المتوقّع ،من نسخ الـ  DNAالمرغوب ،الذي سنحصل عليه في ظروف ُمضاعفة مثاليّة ،بعد  12دورة
ُمضاعفة؟
سؤال 6.3
1 .1تتم ُمضاعفة الـ  DNAفي خاليا أحد الثدييات في درجة حرارة  ،37ºCبينما تتطلب ُمضاعفة الـ  DNAفي أنبوب االختبار
درجات حرارة عالية تصل إلى  .95ºCاشرحوا لماذا نحتاج إلى درجات حرارة عالية خالل عمليّة ال ُمضاعفة في أنبوب
االختبار؟ اُذكروا ما هي العوامل التي تتواجد في الخليّة والتي تُم ّكن من ال ُمضاعفة في درجات حرارة ُمخفضة أكثر بكثير من
تلك التي تُستخدم في أنبوب االختبار؟
2 .2عند تطوير طريقة الـ  ،PCRوفي الفترة األولى الستعمالها ،كانت هناك حاجة إلضافة كمية طازجة من اإلنزيم بعد كل دورة
ُمضاعفة .ما هو السبب لذلك ،حسب رأيك؟
3 .3بدأ استعمال الـ  PCRعلى نطاق واسع ،فقط ،بَعد أن تطورت العمليّة وأصبحت آلية (اوتوماتيكية) .حسب رأيك ،ما هي
العوامل التي م ّكنت من تطوير الطريقة وتحويلها إلى طريقة آلية؟

سؤال 6.4
المقطع الذي نرغب ب ُمضاعفته
(الناتج المطلوب)
مكان ارتباط البرايمر الثاني
(يرتبط بالجديلة العُلويّة!)

مكان ارتباط البرايمر األول
سفليّة!)
(يرتبط بالجديلة ال ُ

االف قاعدة
رسم س’ :6.4وصف تخطيطي لمقطع  DNAنرغب ب ُمضاعفة قسم منه.

تُم ّكن عملية الـ  PCRمن ُمضاعفة واستنساخ مقطع  DNAيُشكل ُجز ًء من مقطع  DNAأكبر منه .خالل عمل الـ DNA
بوليميراز ،يُمكن أن يقوم بإنتاج  DNAأطول من الـ  DNAالمطلوب ،هل هذا البناء اإلضافي وغير المطلوب ذا أهميّة؟ افترضوا
مكون من  4000نوكليوتيد/قاعدة .كما يظهر في رسم س’ ،-6.4هدفكم هو ُمضاعفة مقطع طوله 2000
أنه لديكم مقطع ّ DNA
قاعدة ،من القاعدة الموجودة في الموقع  1000وحتى القاعدة الموجودة في الموقع  .3000بحوزتكم برايمران ُمناسبان لتحقيق هذا
الهدف .ارسموا نواتج ال ُمضاعفة في كل واحدة من دورات ال ُمضاعفة األربعة األولى .ارسموا نواتج ال ُمضاعفة الناتجة بعد دورة
ال ُمضاعفة األولى ،ث ّم ارسموا فقط النواتج التي يت ّم الحصول عليها من أحد النواتج التي حصلنا عليها في الدورة األولى.
أ.

ما هو عدد النواتج المرغوبة التي نحصل عليها بعد دورة ال ُمضاعفة الثانية ،والتي يبلغ طولها  2000زوج من القواعد ،وال
تحتوي على "ذنب"  DNAأحادي الجديلة؟

ب .ما هو عدد النواتج المرغوبة التي ال تحتوي على "ذنب"  DNAأحادي الجديلة ،التي نحصل عليها بَعد دورة ال ُمضاعفة الرابعة
والخامسة؟
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سؤال 6.5
في السؤال  4في الفصل الخامس ،تم عرض الطريقة التي استنسخت بواسطتها باحثة جينات من نباتات ذات ثمار صغيرة الحجم،
بعد ْ
أن حددّت الباحثة َّ
أن هذه الجينات تحتوي على طفرات .عادت الباحثة إلى حقل األشجار ووجدت نباتات تحمل ثمار أكبر حج ًما
من معدل حجم الثمار .رغبت الباحثة ً
المرة
حال ،باستنساخ الجينات التي يُمكن أن يكون لها عالقة بحجم الثمار الكبيرة .في هذه ّ
ضا ،أرادت أن تعرف ما إذا كانت
قررت استنساخ الجينات التي لها عالقة بحجم الثمار بواسطة تفاعل الـ .PCRفي هذه المرة أي ً
الجينات التي قامت باستنساخها تحتوي على طفرات .أي من األدوات التالية يُمكن ْ
أن تتخلى عنها الباحثة ولماذا؟
			
 .1استخالص  DNAأو RNA

 .2مكتبة بكتريوفاجات

				
 .3كاشف راديوأكتيفي

 DNA .4بوليميراز

				
 .5بناء أوليجو -نوكليوتيدات

 .6تحديد تسلسل المقطع ال ُمستنسخ

				
 .7بالزميدات وبكتيريا

 .8برايمرات ونوكليوتيدات

استعماالت الـ PCR
هل الشخص حامل لطفرة ُمعينّة تُنبئ بتطور مرض ُمعيّن لديه في المستقبل؟ هل بإمكان أهل حاملين طفرة ُمعيّنة في جين له عالقة
بمرض ما ،إنجاب أطفال أصحاء؟ هل النباتات والحيوانات التي ت ّمت هندسة جيناتها تحمل بالفعل التغيير الوراثي المرغوب؟ هل
يُمكن إدانة ال ُمشتبه به بتنفيذ الجريمة بشكل مؤكد؟ للحصول على إجابة سريعة ودقيقة على هذه االسئلة يت ّم استعمال تفاعل الـ .PCR
عمليًا ،من الصعب ْ
أن نفهم بشكل عميق ،حياتنا في هذا العالَم المتق ّدِم وكل ما يتعلق بال ِعلم ،الطب ،القانون والعدالة ،وحتى كل ما
يتعلق بجودة الغذاء الذي نتناوله دون معرفة مبادئ واستعماالت الـ .PCR
في هذا الفصل يت ّم وصف بعض استعماالت الـ  PCRالشائعة .حتى كتابة هذه السطور وعبرها يُمكن تقدير أهمية تفاعل الـPCR
واإلمكانيات المتنوعة الكامنة فيه .لكن قبل عرض هذه االستعماالت "الجذابة" من ال ُمفضل أن نعرف كيف يُس ِ ّهل تفاعل الـ PCR
عمل الباحث الذي يعمل في مجال الهندسة الوراثية.
RT-PCR
منذ ْ
صر
أن اتسع نطاق استعمال طريقة الـ  PCRفي ُمختبرات البحث ،زادت نجاعة توجهات بحث عديدة ،وفي بعض األحيان ق ُ
مرات ،حيث أصبحت تحتاج الى ساعات معدودة بعد أن كانت تستغرق أسابيع أو حتى أشهر طويلة.
ّة
د
بع
لتنفيذها
الالزم
الزمن
ّ
ازدادت نجاعة توجهات بحث عديدة تعتمد على عملية ثُنائية المراحل تُعرف بـ Reverse Transcriptase-( RT-PCR
 ،)PCRفي المرحلة األولى من هذه العمليّة يت ّم استخالص  ،RNAوبحسبه يت ّم بناء ُ DNAمك ِ ّمل بواسطة إنزيم النسخ العكسي
(( )Reverse Transcriptaseكما هو موضح في الفصل ( )4مرحلة الـ  .)RTفي المرحلة الثانية يت ّم استعمال الـ DNA
ال ُمك ّمل الناتج ،غير ال ُمتجانس ،ل ُمضاعفة مقطع  DNAمرغوب بواسطة الـ .PCR
استعماالت الـRT-PCR
1 .1االستنساخ من جديد بهدف تشخيص الطفرات :في بعض األحيان يوجد اختالف بين تسلسل قواعد جين ُمعيّن لدى األشخاص
األصحاء والمرضى .من أجل تشخيص الطفرات التي يُمكن أن تكون مسؤولة عن مرض معيّن يت ّم إجراء عملية الـ RT-PCR
من أجل استنساخ ُ DNAمك ّمل مصدره من المرضى (الرسم  .)6.3االستنساخ في هذه الحالة يهدف إلى تشخيص طفرة جديدة
موجودة لدى شخص ُمعيّن ،فمن ال ُممكن أن تتواجد طفرات ُمختلفة في نفس الجين عند المرضى ال ُمختلفين .عمليًا يتم استنساخ الـ
 DNAال ُمك ّمل المطلوب من عدد كبير من المرضى بهدف تشخيص تشكيلة الطفرات ال ُممكنة في هذا الجين لدى عشيرة األفراد.
ويزود المعلومات من أجل إجراء فحوصات
هذا التشخيص األولي للطفرات يُمكنه أن يُساعد في فهم وظائف الجين السليم،
ّ
تشخيص ُمسبقة لدى كل العشيرة (سنشرح األمر الحقًا).
2 .2االستنساخ من جديد من أجل التعبير عن جين :كما سيوضح في الفصل  ،8يُمكن استغالل الـ  RT-PCRمن أجل استنساخ
الـ  DNAال ُمك ّمل المرغوب ،لدمجه مع ناقل جينات ُمعيّن ،بهدف التعبير عن البروتين الذي يُش ِفّر له هذا الـ  DNAال ُمك ِ ّمل.
يُمكن الحصول على المعلومات عن البرايمرات ال ُمناسبة في مستودعات المعلومات التي تحوي تسلسالت كل الجينات التابعة
لكائنات عديدة (هذه المستودعات هي نواتج مشاريع الجينوم).
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3 .3تشخيص كميّة وجودة ُ RNAمعيّن في الخليّة :تُساعد عمليّة الـ RT-PCRعلى تحديد الخاليا التي يَ ْنتُج فيها  RNAخاص
بجين ُمعيّن ،وكذلك تحديد الوقت الذي يَ ْنتُج فيه هذا الـ  ،RNAكما وتُساعد هذه الطريقة على تحديد كميّة وجودة هذا الـ .RNA
معلومات كهذه عن تعبير الـ  RNAالخاص بجين ُمعيّن لها أهمية كبيرة في تحديد وظائف هذا الجين .يُمكن إيجاد تفاصيل
إضافيّة عن هذه العمليّات في الفصل السابع.
استعماالت إضافيّة لتفاعل الـ  PCRالتي ال يض ّم مرحلة  RTستذكر في هذا الفصل وفي فصول أخرى.
المقطع الذي نرغب
ب ُمضاعفته مصدره من جين
له عالقة بالمرض

استخالص  RNAرسول
خاليا من شخص مفحوص
(مثالً ،مريض)

تسلسل الـ DNA
الخاص بجين له عالقة
بالمرض
مستودع معلومات
مكونات الـ PCR
ّ

إنتاج ُ DNAمك ّمل
بواسطة إنزيم النسخ
العكسي ()RT
ُ DNAمك ّمل غير ُمتجانس
(مصدره من جينات عديدة)

( RNAبتكبير للتوضيح)

معلومات

برايمرات

إنتاج برايمرات

ُ DNAمك ّمل

 DNAبوليميراز

نوكليوتيدات

ُمضاعفة بواسطة
الـ PCR

نُسخ عديدة من الـ DNA
ال ُمشتق من الجين الذي له
عالقة بالمرض

مستودع معلومات عن كل الطفرات
الممكنة في جين ُمعيّن له عالقة
بالمرض (لدى أشخاص ُمختلفين)

انتاج

تحديد التسلسل من أجل تشخيص
طفرة جديدة (مريض أ -طفرة أ،
مريض ب – طفرة ب وهكذا)

تشخيص سريع للعشائر
بواسطة الـ ( PCRرسم )6.5

رسم  :6.3استنساخ جينات من جديد بواسطة الـ  RT-PCRمن أجل تشخيص الطفرات.
كبيرا
استنساخ من جديد لـ  DNAمصدره من جين نعتقد بأن له عالقة بمرض معيّن .ت ّم االستنساخ بواسطة  .RT-PCRت ّم تكرار االستنساخ عددًا
ً
من المرات بوجود  DNAمن أفراد ُمختلفين ،من أجل تشخيص طفرات جديدة موجودة لدى األفراد ال ُمختلفين (" أفراد ُمختارين") ،ومن أجل جمع
المعلومات عن كل الطفرات الممكنة الموجودة في العشيرة.
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الـ  PCRفي القانون والطب
تقريبًا منذ أن أكتُشفت طريقة الـ  PCRت ّم استخدامها خارج نطاق ُمختبر الباحث .يعود هذا في األساس إلى الحساسيّة العالية للطريقة،
ضا لكونها ال تُلزم استخدام  DNAنقي أو حتى كميّات كبيرة منه .عمليًا ،تكفي كميّة ضئيلة من الـ  DNAكتلك الموجودة في
وأي ً
بُقعة دم ،في قطرة من اللعاب ،أو في جذر شعرة من أجل ُمضاعفة الـ  DNAبواسطة الـ  PCRواستخالص المعلومات منه .هذه
المعلومات من الممكن أن ت ُ
مكون
شق الطريق أمام تجريم أو تبرئة متهم بجريمة ُمعيّنة .يكفي أن نأخذ خليّة واحدة فقط ،من جنين ّ
من  8خاليا نَت َج عن طريق اخصاب في األنابيب لنفحص بواسطة الـ  PCRعن وجود جينات فيها طفرات ،في جينوم هذا الجنين.
هذه المعلومات التشخيصيّة يُمكنها أن تُساعد في اتخاذ القرار بزرع الجنين في رحم األُم أو االمتناع عن ذلك .هذه هي فقط بعض
من التطبيقات التي ُوجدت لتفاعل الـ .PCR
التطبيقات في التشخيص الوراثي والجنائي
المكان هو مسرح الجريمة الذي يصل اليه ال ُمحققون من ُمختبر التشخيص الجنائي .ما هي المشاكل التي تواجه ال ُمحققين؟ وجد
ال ُمحققون شعرة مشبوهة ،وبعد جهد كبير تم ّكنوا من تحديد مشبوهين بتنفيذ الجريمة ،عندها حصل ُمختصو الطب الجنائي على
عينة دم من كل واحد من المشبوهين .اآلن ،باإلمكان ال ُمقارنة بين الـ  DNAالموجود في الشعرة المشبوهة وبين الـ  DNAالذي
استُخلص من دم كل واحد من المشبوهين (تطبيق ُمقارنة) .فرضية العمل هنا هي أنّه الى جانب التشابه في تسلسل الـ  DNAبين
االشخاص ال ُمختلفين ،تتواجد في الـ  DNAتسلسالت تختلف من شخص
مر االجيال ،تتميّز
إلى آخر .الحديث هنا عن اختالف طبيعي نَت َج على ِ ّ
بوليمورفيزم شائع هو  1من بين  1200قاعدة
ضارة وتعرف باسم "بوليمورفيزم”
هذه االختالفات بأنها تغييرات غير
ّ
في الجينوم ُمختلف بين شخص واخر.
في العشيرة (“صور متعددة” للـ  .)DNAالتشخيص السريع لالختالف
اختالف كهذا يُدعىSNP:
بين التسلسالت لدى أشخاص ُمختلفين و ُمقارنتها بتسلسل األدلة الجنائيّة،
()Single Nucleotide Polymorphysm
هي األساس للتطبيقات في مجال القانون والعدالة .عمليًا ،يت ّم التركيز على
وفي الغالب ال يتم التركيز على هذا االختالف في
عا في نفس
االختالف الموجود بين االفراد في تسلسالت قصيرة تتكرر تبا ً
الطب الجنائي.
المكان وتعرف باسم تسلسالت قصيرة ،متكررة ومتالحقة ،باإلنجليزية
 ،Short tandem repeatsوباختصار  .STRالـ  STRهي
ّ
ُ
مكونة من عدّة عشرات أو مئات من القواعد الموجودة في القسم األكبر من الجينوم ،وهي ال تش ِفر إلى بروتينات .يُعرض
تسلسالت ّ
هنا مثال لتسلسل ُمعيّن ،وللتوضيح هو تسلسل موجود على كروموسوم  13لدى شخص ُمعيّن (الفرد :)a
CCGTAAATCCCTAATCAATCAATCAATCAATCAATCTTGGCATGA
سنطلق على هذا التسلسل اسم تسلسل أ’ ،بحيث أن التسلسل المتكرر هو
ضا ّ
أن هذا الـSTR
 .AATCالـ  STRيظهر بأحرف ُمشددة ،ونالحظ أي ً
فيه  n=6بحيث ّ
يتكرر فيها التسلسل .التسلسل
المرات الذي ّ
أن  nهو عدد ّ
أ’ موجود على كروموسوم  13في مكان معيّن ،ويت ّم تحديده بحسب التسلسل
المتكرر.
ي التسلسل
ّ
الموجود على طرف ّ
ضا على الكروموسوم  13اآلخر في الخليّة ،أي
التسلسل ب’ موجود هو أي ً
على الكروموسوم الهومولوجي ،ويظهر كما يلي:
CCGTAAATCCCTAATCAATCAATCAATCTTGGCATGA
مكون من نفس التسلسل الموجود في
هنا أي ً
ضا يظهر الـ  STRمشددًا ،وهو ّ
التسلسل أ’ ،ولكن n=4 .على أطراف التسلسل يوجد تطابق بين التسلسل أ’
والتسلسل ب’.
بسبب التشابه بين التسلسل أ’ والتسلسل ب’ وبسبب حقيقة كونهما موجودان
في نفس المكان على زوج الكروموسومات الهومولوجي ،التسلسالت أً’ وب’
عرف تسلسل أ’ بأنَّه أليل  1وتسلسل ب’ بأليل .)2
هي أليالت (نُ ّ

عرف بأنها صيغ ُممكنة لمقاطع
أليالت ت ُ ّ
 DNAأو جينات .يُمكن أن نعتبر األليل
“صيغة من الـ  .”DNAيوجد في الخليّة أليالن
لكل جين (صيغتان) ،حيث يتواجد كل واحد
منهما على أحد الكروموسومين الهومولوجيّين
(ال ُمتشابهان) .أحد الكروموسومين مصدره
ضا
من األب واآلخر من األم .بنفس الشكل أي ً
 DNAآخر في الخليّة بما في ذلك الـSTR
يتواجد منه أليالن (صيغتان)،حيث تتواجد كل
صيغة على أحد الكروموسومين الهمولوجيين.
في الغالب يكون االختالف بسي ً
طا بين أليلي
الجين أو أليلي  DNAآخر في الخليّة .لمقطع
ُ DNAمعيّن أو جين ُمعيّن يُمكن ْ
أن يكون عدد
كبير من األليالت لدى عشيرة األفراد.

ف
ضا وفي نفس المكان:
يما يلي نعرض التسلسالت ج َو د لدى شخص آخر(شخص  ،)bوهما موجودان على كروموسوم  13أي ً
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تسلسل ج:
CCGTAAATCCCTAATCAATCAATCTTGGCATGA
تسلسل د:
CCGTAAATCCCTAATCAATCAATCAATCAATCTTGGCATGA
التسلسالت ج َو د لدى الشخص  ،bهما أليالن إضافيّان (،األليالت َ 3و  .)4من هنا نستنتج َّ
أن لـ ُ STRمعيّن يُمكن أن تتواجد
أليالت عديدة في العشيرة السكانيّة!
الهدف من التشخيص الوراثي لشخص معيّن هو استغالل الـ ،PCRمن أجل تحديد نوع أليالت  STRالموجودة عند هذا الشخص،
وفي التشخيص الجنائي يت ّم تحديد أليالت الـ  STRعند المتهمين ،ومن ثُم ُمقارنتها مع الوقائع الموجودة في األدلة القانونية .هذه
ال ُمقارنة هي األساس الذي نعتمد عليه الستنتاجاتنا بالنسبة للقضية .كيف يت ّم تنفيذ هذا االمر؟ كما هو موضّح في الرسم  ،6.4عمليّة
مكونة من ثالثة مراحل أساسيّةّ .أو ًل ،يجب تحديد نوع الـ  STRالذي نرغب بفحصه،
تشخيص أليالت  STRالتابعة لفرد ُمعيّن ّ
ث ُ َّم تحديد هويّة األطراف الواقعة على يمين وعلى يسار التسلسل ال ُمتكرر (6.4أ’) .ثانيًا ،يجب أن نقوم ب ُمضاعفة المقطع الذي يشمل
الـ  STRبواسطة تفاعل الـ  6.4( PCRب’) .في النهاية يت ّم تشخيص نواتج الـ  PCRبواسطة تحريكها في الجل (6.4ج’).
في التشخيص الجنائي تت ّم دراسة نموذج نواتج الـ  PCRالناتجة في الجل عن طريق مقارنة نموذج خطوط الـ  DNAالناتج لدى
المتهمين ال ُمختلفين مع نموذج الخطوط التابع لألدلة الموجودة في موقع الجريمة.
للتوسع والتلخيص ،العمليّات المطلوبة للتشخيص الوراثي لألشخاص (وليس فقط ال ُمتهمين بتنفيذ الجرائم) بواسطة تشخيص الـ
 STRهي كاآلتي (استعينوا بالرسم :)6.4
ي الـ ً .STR
مثل ،من أجل الحصول على مقطع
1 .1تخطيط وإنتاج كيميائي للبرايمرات ال ُمشتقة من المناطق الموجودة على طرف ّ
مكون ،على األقل ،من  150نوكليوتيد ،يجب إنتاج برايمر بحسب التسلسل الموجود على بُعد  75قاعدة تقريبًا على
ّ DNA
يمين الـ  STRوبرايمر آخر بحسب التسلسل الموجود على بُعد  75قاعدة تقريبًا على يسار الـ .STR
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أ .تشكيلة أليالت  STRمن نوع  AGTCموجودة في العشيرة (مجموعة وهمية للتوضيح فقط)

أليل :1
 STRمن نوع ( AGTCالتسلسل ال ُمتكرر)
( n=4التسلسل يتكرر  4مرات في مكان
معيّن في الجينوم)
أليل 2
n=15

تسلسل ُمشترك لكل
األليالت
(يرتبط به البرايمر)

أليل 3
n=30

تسلسل ُمشترك لكل
األليالت
(يرتبط به البرايمر)

تسلسل فيه عدد تكرار
الـ  STRخاص بأليل ُمعيّن

أليل 4
n=45

أليل 6
n=82

أليل 5
n=60

ب .مجموعة الفحص للتعرف على االشخاص بحسب  STRالخاص بهم
دليل جنائي ،مثالً:
شعرة

متهم 1

متهم 2

متهم 3

متهم 4

استخالص الـ  DNA( DNAالمصدر) وإجراء تفاعل الـ  PCRباستعمال
برايمرات ترتبط على جانبي الـ  STRبالقرب منه

من عينات االفراد ال ُمختلفين نحصل على نواتج ُ PCRمختلفة

ج .نتائج فحص ُمقارنة  STRبين أفراد متهمين وبين الدليل الجنائي
فصل نواتج الـ PCRبواسطة الجل
سجل طوله بعدد القواعد (النوكليوتيدات ))
(فوق كل مقطع ُ
متهم 4

االرقام ت ُمثل عدد ازواج القواعد

كلما كان تكرار الـ STR
أكبر يكون المقطع
ال ُمضاعف أطول

متهم 3

متهم 2

متهم 1

جذر شعرة

مؤشر حجم
DNA

رسم ُ :6.4مضاعفة مقاطع الـ DNAالتي تحوي  STRبهدف التشخيص الجنائي
لدى كل شخص أليالن (متطابقان أو ُمختلفان) لـ  STRمن نوع ُمعيّن ،من بين جميع األليالت ال ُممكنة الموجودة لدى جميع األفراد .من اجل التشخيص
الوراثي لشخص ُمعيّن هناك حاجة ل ُمضاعفة ُ STRمعيّن ومقارنة نموذج الخطوط الناتج في الجل بنموذج الخطوط الناتج من الدليل الجنائي.
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ضا إجراء تفاعل
2 .2تنفيذ تفاعالت ُ PCRمنفصلة لعيّنات  DNAمن كل واحد من المفحوصين؛ في حالة التشخيص الجنائي ،يت ّم أي ً
 PCRلعينة الـ  DNAالتي ُوجدت في مكان الجريمة.
3 .3فصل نواتج الـ  PCRالتي نَت َجت بعد المرحلة ب’ بواسطة الجل .إذا ت ّم اجراء الفحص لنوع واحد من الـ  STRفقط  ،يَ ْنتُج
ناتجين  DNAأساسيين (يظهرا في الجل على شكل خطين) ،ناتج واحد من كل أليل ،أو ناتج واحد فقط عندما يكون األليالن
متطابقان .كلما كان المقطع الناتج أطول ّ
فإن ذلك يدل على أنّه يوجد تكرار أكثر لـتسلسل الـ .STR
4 .4ال ُمقارنة بين نواتج الـ  PCRالناتجة لدى أفراد ُمختلفين بواسطة ُمقارنة نموذج الخطوط .في التشخيص الجنائي تت ّم ال ُمقارنة
بين النواتج التي نَت َجت لدى ال ُمتهمين وبين النواتج التي نَت َجت من األدلة الموجودة في مكان الجريمة.
صل إلى استنتاجات قانونيّة أو استنتاجات أخرى.
5 .5التو ّ
سؤال 6.6
بالرغم من القدرة الكبيرة لتفاعل الـ  PCRعلى إنتاج كميّات كبيرة من الـ  DNAالمطلوب ،إال َّ
أن هناك حاالت تكون فيها ال ُمضاعفة
غير مثاليّة .أي من العوامل التالية يُمكنها أن تقلل من عدد نُسخ الـ  DNAالمطلوب الذي يَ ْنتُج في تفاعل الـPCR؟
1 .1حصلنا على عينة اﻟ  DNAالمصدر من مومياء عمرها ما يُقارب  2500سنة.
كون من  15000قاعدة تقريبًا.
2 .2مقطع الـ  DNAالذي نرغب ب ُمضاعفته ُم ّ
3 .3ل ُمضاعفة المقطع المطلوب ت َّم إدخال أيونات المغنيسيوم إلى أنبوب االختبار بكميّة ُمضاعفة عن تلك التي يحتاجها البوليميراز
للقيام بعمله.
4 .4تستطيع البرايمرات ال ُمستعملة االرتباط بشكل ُجزئي بعدّة مواقع موجودة في الـ  DNAالمصدر.
سؤال 6.7
في هذا السؤال عليكم تحديد المجرم من بين عدّة متهمين.
يُعرض في الرسم  6.4أ’ حدث ُمعيّن ُمتعلق بـ ُ STRمعيّن ،التسلسل ال ُمتكرر في هذا الـ STRهو  ،AGTCيتواجد لدى أفراد
العشيرة  6أليالت ُمختلفة لهذا الـ .STRعلى يمين وعلى يسار التسلسل ال ُمتكرر تتواجد تسلسالت ُمعيّنة ُمتطابقة في كل األليالت.
يعرض الرسم أليالت ُ 4متهمين ،لدى كل ُمتهم أليالن من األليالت الستة ال ُممكنة ،يمكن أن يكون أليال الشخص ُمتطابقان أو ُمختلفان.
يعرض الرسم نواتج ُمضاعفة مقاطع  DNAمصدرها من أليالت كل ُمتهم ،وكذلك أليالت مصدرها من الشعرة التي تُعتبر ً
دليل
جنائيًّا .بعد هذه ال ُمقارنة ال ُجزيئيّة يُمكن تحديد الشخص الذي اقترف الجريمة.
اِفترضوا أنكم تستعملون برايمر ُمعيّن ،الطرف  ’5لهذا البرايمر موجود على بُعد  70قاعدة على يسار تسلسل الـ  ،STRوبرايمر
إضافي الطرف  ’5الخاص به موجود على يمين تسلسل الـ STRويبعد عنه  80قاعدة.
حدّدوا حسب الرسم 6.4ج’ ما يلي:
1 .1أي متهم من بين ال ُمتهمين األربعة بريء؟
المرات التي يتكرر فيها تسلسل الـ  STRمن النوع  AGTCفي
2 .2حدّد حسب كبر المقاطع الناتجة لدى كل ُمتهم ،ما هو عدد ّ
كل واحد من أليالت كل متهم؟
سؤال 6.8
برأت ثالثة من بين ال ُمتهمين من الجريمة المذكورة .ادّعى ال ُمتهم الرابع الذي أُدين بالجرم أنّه بريء بالرغم
إجابتكم عن سؤال ّ 6.7
من النتائج التي ظهرت في الفحص الوراثي ،وقام هذا ال ُمتهم باتهام شخص آخر لم يت ّم اعتقاله .عندما ا ُ
جري تفاعل الـ  STRلل ُمتهم
َ
الجديد تبيّن ّ
ضا لنتائج الـ  STRالخاصة بالدليل الجنائي .بحسب
أن نموذج خطوط فحص الـ  STRالموجود لديه ُمطابق هو أي ً
المعلومات الموجودة عن نوع واحد من اﻟ  STRفقط ،ال يُمكن أن نُحدّد أي من ال ُمتهمين هو ال ُمجرم ،غضب القاضي جدًّا على
أمرا بإجراء فحص
العاملين في ال ُمختبر الجنائي الكتفائهم بفحص نوع واحد فقط من أنواع الـ  STRالموجودة في الجينوم ،وأصدر ً
ُمقارنة إضافي لـ  3أنواع ُمختلفة من الـ  SRTالموجودة في ثالثة مواقع ُمختلفة في الجينوم.
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على افتراض ّ
أن كل واحد من ال ُمتهمين هيتروزيجوت في كل واحد من أنواع الـ  STRالثالثة (لديه أليالن ُمختلفان ،ليس
كالهوموزيجوت الذي لديه أليالن ُمتطابقان) ،وعلى فرض أننا نقوم بتحريك جميع النواتج التابعة لألنواع الثالثة من الـ  STRلفرد
ُمعيّن ،في بئر واحد في الجل ،ما هو عدد خطوط الـ  DNAالناتجة لدى كل ُمتهم؟
اُرسموا بشكل تخطيطي نتائج فحص ال ُمقارنة التابع لل ُمتهمين وللدليل الجنائي ،الذي بحسبه ت ّمت إدانة ال ُمتهم الجديد وتبرئة ال ُمتهم
الذي استأنف ال ُحكم ،يجب أن يحتوي فحص ال ُمقارنة على نواتج تابعة لـ 3أنواع ُمختلفة من الـ .STR
التطبيقات في مجال الطب
تنقسم استعماالت الـ  PCRفي مجال الطب الى قسمين ،التشخيص في مجال األمراض التلويثيّة والتشخيص في مجال األمراض
الوراثية .في مجال تشخيص األمراض التلويثيةّ يت ّم االعتماد
على تشخيص فيروس ُمعيّن أو بكتيريا ُمعيّنة مسببة لألمراض
في حاالت عديدة ،من المقبول إجراء فحص مناعي
ً
فمثل يت ّم تشخيص هويّة ُمسبب
بواسطة تفاعل الـ،PCR
يفحص وجود أجسام ُمضادة ضد فيروس الـ  HIVفي دم
المرض لدى المريض بواسطة هذا التفاعل .كذلك يتم استعمال
المفحوص .وجود أجسام ُمضادة في دمه تدل على وجود
تفاعل الـ  PCRلفحص وجود ُمسببات األمراض في غذاء
الفيروس .في بعض األحيان يُفضلون التشخيص بواسطة
ُمعيّن عندما يكون هنالك شك بصالحية هذا الغذاء ،لنعرف ما
الـ  PCRوليس التشخيص المناعي لكون الفحص المناعي
إذا كانت هناك حاجة لمنع تناول هذا الطعام .لتحقيق هذا الهدف
ﻟﻟ  HIVال يُطبق في األشهر األولى بعد العدوى بالمرض،
يت ّم استعمال برايمرات خاصة تتناسب مع مسبب المرض فقط،
حيث أن جهاز المناعة لم يُ ْنتِج أجساما ً ُمضادة ضد المرض
حيث تت ّم مضاعفة الـ  DNAبواسطة الـ  ،PCRوفي حال
وال يُمكن استخدام هذا الفحص في المراحل األولى من
تكون ناتج مضاعفة ّ
المرض.
فإن ذلك يشير إلى وجود مسبب
ّ
العدوى .باإلضافة الى ذلك ،اليوم هناك عشرات األنواع
أن
الممكن
ومن
ًّا
ي
نسب
سريع
الطريقة
هذه
بواسطة
التشخيص
من فيروس اﻟ  ،HIVوهناك أدوية ُمعينة ناجعة ضد نوع
يؤثّر على نوع العالج الذي يُعطى للمريض .على سبيل المثال،
ُمعيّن من الفيروسات وغير ناجعة ضد أنواع أخرى .األنواع
يمكن استعمال هذه الطريقة لفحص كون شخص ما حامال
ال ُمختلفة من هذه الفيروسات تختلف عن بعضها في تسلسل
لفيروس اﻟ  HIVالذي يسبب مرض االيدز ،من خالل الحصول
الـ  RNAالموجود لديها ،لذلك يُمكن استخدام برايمرات
على عينة دم من الشخص ،وإجراء عمليّة  RT-PCRبواسطة
أُعدت لتشخيص األنواع المختلفة منها .لذلك يُمكن استعمال
برايمرات ُمك ّملة لتسلسالت موجودة عند فيروس اﻟ  HIVفقط.
 RT-PCRلتشخيص الـ  HIVالموجود في دم المريض
وعندها نستنتج ّ
أن الشخص يحمل فيروس الـ  HIVفقط في
وبالتالي ُمالئمة الدواء المناسب له.
تكون ناتج في عملية الـ.PCR
حالة ّ
توجد أهمية كبيره جدًّا الستعمال الـ  PCRفي مجال تشخيص األمراض الوراثية -الطبية ،حيث يُمكننا فحص كون شخص معيّن
تطور مرض ُمستقبلي ُمعيّن لدى الجنين كنتيجة
يحمل طفرة وراثية مسؤولة عن مرض وراثي ُمعيّن ،كذلك يمكننا فحص احتمال ّ
ضا ان هذه الفحوصات الوراثيّة تعتمد على معلومات مسبقة تتغير من مرض آلخر.
لطفرة وراثية ورثها من والديه .من المعروف أي ً
الفحص الوراثي بواسطة “المضاعفة المشروطة بوجود طفرة”
ما هي ال ُمعطيات والطرق ال ُمتاحة أمام ال ُمشخصين الوراثيين؟
سنر ّكز على حالة خاصة تقوم بتشخيص مرض التليف الكيسي
( ،)-Cystic Fibrosis CFيعاني المريض في هذا المرض
من إفرازات لزجة في مجرى التنفس ومن صعوبات في التنفس،
بتطوره عند االشخاص الحاملين لطفرات في كال
يتميّز المرض
ّ
أليلي جين  .CETRالتلييف الكيسي هو مرض وراثي ُمتنحي
(حتى يعاني الشخص من المرض يجب أن يحمل نسختين غير
سليمتين للجين المسؤول عنه) ،عند وجود طفرة وراثية نقطية
في نوكليوتيد واحد في كل واحد من أليلي جين  CFTRيت ّم
إنتاج بروتين  CFTRتالف.
بعد سنوات عديدة من البحث الذي ت ّم خالله فُحص مئات
المرضى ،ظهر َّ
أن هناك  29نوع من الطفرات الوراثيّة النقطيّة
في هذا الجين .لهذا نستنتج َّ
أن كل شخص حامل للمرض -
يُعتبر سليم من الناحية السريرية  -لديه في احد أليالت الجين

التلييف الكيسي هو أحد األمراض الوراثية األكثر شيوعاً،
حيث تصل نسبته في مجموعات سكانيّة ُمعينة إلى مريض
واحد من بين كل  2500شخص تقريبًا .يتم توريث المرض
بشكل متنحي :فالمرض موجود لدى األشخاص الذين تتواجد
لديهم طفرة في ِكال أليلي الجين المسؤول عن المرض .الجين
 CFTRالمسؤول عن وجود المرض يُش ِفّر الى بروتين
 CFTRالموجود في غشاء الخلية .بروتين  CFTRمسؤول
عن مرور أيونات الكلور ال ُمهمة ألداء الخاليا السليم .عدم
وجود البروتين السليم يشوش بشكل خاص عمل الخاليا التي
تُ ِ ّ
بطن أنابيب الرئة ،لهذا السبب تتراكم طبقة ُمخاطيّة سميكة في
رئتي مريض التلييف الكيسي ،األمر الذي يُؤدي إلى صعوبات
في التنفس .المادّة ال ُمخاطية تؤدّي إلى تكاثر البكتيريا بسهولة
متكررة في الرئتين.
مما يؤدّي إلى حدوث التهابات
ّ
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المعرف كحامل للمرض .االستشارة
 ،CFTRأي واحدة من بين  29الطفرات الممكنة .يكون األليل الثاني سلي ًما عند الشخص
ّ
الوراثيّة الناجعة هي تلك االستشارة التي تساعد على تحديد ما إذا كان أحد الوالدين حامالً ألليل طافر .إذا كان ِكال الوالدين حامالن
للمرض على االستشارة الوراثيّة أن تطلب من األهل إجراء فحص وراثي للجنين في المراحل المبكرة من الحمل ،حيث يت ّم فيه
فحص حصول الجنين على زوج أليالت المرض من كال والديه ،عندما يكون األمر كذلك ،من المعتاد إجهاض الجنين.
ما هي النواحي التقنية إلجراء فحص وجود طفرة في أليالت الجين المسؤول عن مرض التليف الكيسي؟ نر ّكز هنا على إحدى
طرق السريعة التي ُ
ال ُ
ط ّورت لتشخيص طفرة نقطية ذات ُمميزات معروفة ُمسبقًا وموجودة في مواقع ُمعيّنة ،وذلك باستعمال تفاعل
الـ  .PCRهذه الطريقة تُم ّكن من ُمضاعفة الـ  DNAفي الحاالت التي توجد فيها طفرة فقط ،تُعرف هذه الطريقة باسم “مضاعفة
مشروطة بوجود الطفرة” .ت ّم تلخيص المبادئ التي تعتمد عليها الطريقة في الرسم  .6.5من أجل ال ُمضاعفة المشروطة بوجود
طفرة يت ّم استعمال برايمر خاص ذا تسلسل مناسب لتسلسل موجود في األليل الطافر ،يت ّم استعمال برايمر بحيث يحتوي الطرف ’3
التابع له على القاعدة المك ّملة للقاعدة التي تُم ِيّز التسلسل الطافر ،والبرايمر اآلخر ُمشتق من التسلسل السليم (تعريف التسلسل السليم
هو ذلك التسلسل الذي لم يت ّم فيه تشخيص طفرات ابدًا عند المرضى بهذا بالمرض).
في المثال الموجود في الرسم  ،6.5لدى المفحوص أليل سليم َو أليل طافر ،لذا َّ
فإن هذا الشخص "حامل للمرض" .ناتج الـ PCR
َّ
يَ ْنتُج ،فقط ،من  DNAمصدره من النسخة التي تحتوي على طفرة ،بالرغم من أنه ت ّم تصميم البرايمر ليتعرف على أليل طافر،
ضا ،ل ِ ّكن هذا االرتباط ال يكون كامالً ،واإلنزيم DNAبوليميراز ال يستطيع أن يرتبط بالطرف ‘3
ّإل أنَّه يرتبط باألليل السليم أي ً
للبرايمر ،وال يستطيع اطالتهّ ،
ألن هذا الطرف الهام غير مرتبط بجديلة الـ( DNAرسم .)6.5
ماذا يجب علينا أن نعمل حسب هذه الطريقة لنحدّد ما إذا كان الشخص لديه أليل طافر ،أي أنّه حامل لمرض التلييف الكيسي .حسب
للتعرف
صم ّم
ُّ
طريقة تفاعل الـ  PCRالمشروط بوجود طفرة ،يجب استعمال  29زوج من البرايمرات ،بحيث أن كل زوج منها ُ
على طفرة معيّنة موجودة في موقع محدّد .لكن هل هناك حاجة لـ 29تفاعل ُ PCRمنفرد عندما نستعمل  DNAتابع لشخص
ُمعيّن؟ الجواب هو ال ،يُمكننا بالتأكيد ادخال أكثر من زوج واحد من البرايمرات التي أ ُ ِعدَّت لتشخيص الطفرات إلى داخل أنبوب
ُعرف تفاعل
اختبار واحد وعندها ي ّ
الـ  PCRباسم ( Multiplex PCRأي َّ
أن تفاعل الـ PCRبإمكانه ُمضاعفة أكثر من مقطع  DNAواحد في أنبوب اختبار
واحد ،في الوقت ذاته) .من أجل فحص الطفرات في جين  ،CFTRيت ّم استعمال أربعة أنابيب اختبار (أي أربعة تفاعالت في أربعة
ً
(مثل 7 :أزواج من البرايمرات بحيث أن كل زوج
انابيب) ،وفي كل أنبوب يوجد مجموعة فرعيّة من الـ  29زوج من البرايمرات
يفحص وجود طفرة معيّنة ُمختلفة في أنبوب واحد 8 ،أزواج من البرايمرات في األنبوب الثاني وهكذا دواليك).
صا سلي ًما ،أي غير حامل للمرض ،ولكن هذا األمر يبقى
في حال عدم الحصول على ناتج  PCRلشخص معيّن ،فإنّه يُع ّد شخ ً
أي ُوجدت عيّنة  DNAكافية من الشخص،
مشكو ًكا بمصداقيّته ما دمنا لم نحصل على تأكيد بأن تفاعل الـPCRعمل كما يجبْ ،
االنزيم المستعمل سليم ،الخ .من أجل فحص عمل تفاعل الـ  PCRبشكل سليم يت ّم إجراء ضابط إيجابي ،وإلى كل أنبوب اختبار يت ّم
ادخال زوج من البرايمرات يؤدي إلى ُمضاعفة الـ  DNAفي حالة كون الـ  DNAسليم أو طافر ،وإلنتاج مثل هذا المقطع يت ّم
استعمال برايمرات تُناسب مقاطع لم يت ّم فيها تشخيص طفرات أبدًا من قبل.
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أ .أليل سليم وأليل طافر لدى شخص مفحوص
تسلسل سليم
أليل أ'
(سليم)

تُعرض تسلسالت
النوكليوتيدات التي تُبنى
حسبها البرايمرات

أليل ب’
(طافر)
المواقع التي ترتبط بها البرايمرات

برايمر لل ُمضاعفة (برايمر )1

طفرة
“للتعرف" على الطفرة وال ُمضاعفة (برايمر )2
برايمر
ُّ

تنفيذ الـ  PCRباستعمال البرايمرات 1
َو 2

ب PCR .لتشخيص طفرة معيّنة
ال توجد ُمضاعفة

(ال نحصل على DNA
من تفاعل الـ)PCR

توجد ُمضاعفة!

(نحصل على DNA
من تفاعل الـ)PCR

استطالة
ال يوجد استطالة

استطالة
استطالة

PCR
بوجود أليل
سليم

PCR
بوجود أليل
طافر

الرسم  :6.5تشخيص وجود طفرات بواسطة تفاعل  PCRعن طريق ال ُمضاعفة المشروطة بوجود طفرة
طريقة ال ُمضاعفة المشروطة بوجود طفرة تُم ّكِن من الحصول على عدد كبير من نسخ الـ  DNAبواسطة تفاعل الـ PCRفقط إذا احتوى تسلسل الـ
 DNAعلى طفرة .لهذا الهدف يت ّم استعمال برايمر ،بحيث يكون الطرف  ’3له عبارة عن القاعدة ال ُمك ّملة للقاعدة الموجودة في األليل الطافر .بقية
الرسم في الصفحة التالية.

نقوم بفصل نواتج الـ  PCRالناتجة من كل شخص بواسطة الجل في أربعة أعمدة فصل ،في كل عمود يجب علينا أن نجد ًّ
خطا
الخط الناتج عن الضابط اإليجابي وال يد ّل على طفرة وراثيّة .إذا ُوجد ّ
ّ
خط إضافي من الـ  DNAفي أحد
واحدًا على األقل ،هذا هو
األعمدة فهو يُشير إلى وجود طفرة في أحد األليالت .يت ّم تصميم البرايمرات الموجودة في نفس األنبوب بحيث أن كل زوج من
البرايمرات يم ِ ّكن من مضاعفة مقطع خاص من الـ  DNAله طول ُمحدّد ،لهذا ّ
فإن طول معيّن لمقطع الـ  DNAيد ّل على طفرة
محدّدة ومعروفة .كل مقطع بإمكانه قطع مسافة خاصة به في الجل ،وبحسب المسافة التي يقطعها المقطع الناتج يمكننا تحديد طول
المقطع وبالتالي تشخيص الطفرات المختلفة.
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ج .نواتج تفاعل الـ PCRال ُمشتقة من الجين  ،CFTRمصدرها من ال ُمضاعفة العادية وال ُمضاعفة المشروطة بوجود طفرة
فرد 3

فرد 6

فرد 2

فرد 5

فرد 1

فرد 4

مقطع  DNAناتج من ُمضاعفة
الضابط االيجابي
التعرف على الطفرات ال ُممكنة في الجين ال ُمشفر لـ  CFTRلدى أفراد ُمختلفين بواسطة ُمضاعفة مشروطة بوجود طفرة
الرسم  6.5تتمة:
ُّ
ت ّم استخالص الـ  DNAمن أشخاص ُمختلفين بهدف تشخيص الطفرات ال ُممكنة في الجين ال ُمشفِّر لـ  .CFTRت ّم استعمال أربع كميات من اﻟ  DNAمن
نفس الشخص ل ُمضاعفة الـ  DNAبواسطة تفاعل الـ PCRفي أربعة أنابيب ُمختلفة .أُضيف إلى ك ّل أنبوب ( 9-8 )A,B,C,Dأزواج من البرايمرات
لهدفينُ :مضاعفة كضابط إيجابي و ُمضاعفة مشروطة بوجود الطفرة  .لهذا الهدف ت ّم استعمال زوج واحد من البرايمرات يُم ّكن من الحصول على مقطع
 DNAدون عالقة بوجود الطفرة أو عدم وجودها (تجربة ُمراقبة) .بقية أزواج البرايمرات الموجودة في األنبوب ( )8-7هي خاصة باألنبوب وغير
موجودة في األنابيب األخرى .وقد أ ُ ِعدّت لتُم ّكن من وجود ُمضاعفة فقط في حال وجود طفرة من ضمن  7أو  8طفرات يت ّم فحص وجودها في األنبوب
الواحد .تفاعل  PCRبوجود أكثر من زوج من البرايمرات يُدعى  .Multiplex PCRيت ّم فصل نواتج تفاعل الـ  PCRفي الجل كما يُعرض في
الرسم .جهاز التجربة الخاص الذي يقوم بإجراء التفاعالت األربعة بنفس الوقت  Multiplex PCRأ ُ ِع ّد ليفحص ما إذا كان الفرد يحمل طفرة واحدة
أو اثنتين من بين  29طفرة ُمختلفة ،في الجين  ،CFTRالتي تتواجد لدى العشيرة السكانيّةً .
مثل :فرد  1هو شخص يحمل طفرة في أليل واحد كما
يُمكن أن نستنتج من وجود ناتج ُمضاعفة مشروط بوجود طفرة في األنبوب .B

سؤال 6.9
أُجري فحص  PCRلعدّة أشخاص بهدف فحص وجود طفرة في أليالت الجين الذي يُسبب مرض التلييف الكيسي .استعمل التقنيين
للتعرف على الطفرات ،وم ّكنوا من حدوث عمليّة ال ُمضاعفة بواسطة الـ  .PCRاستعينوا
الذين يعملون في ال ُمختبر برايمرات ُمعدّة
ُّ
بالرسم 6.5ج’ ،وحدّدوا أي من األشخاص الذين ت ّم فحصهم مريض ،أي منهم سليم ،وأيهم حامل المرض؟ ما هو عدد الطفرات
ال ُمختلفة التي ظهرت في نتائج الفحص الذي تُعرض نتائجه في هذا الرسم؟
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سؤال 6.10
أنهيت تعليمك في مجال الهندسة الوراثيّة ،سافرت في رحلة إلى إحدى ُمدن أمريكا الجنوبية .في لقاء لك مع أحد ُزعماء الجالية
مكون من لحوم حيوانات
اليهودية في المكان عرفت أن أفراد الجالية يمتنعون عن أكل الهمبورغر في المطاعم المحليّة بحجة أنه ّ
حرم عليهم تناول لحومها .بعد تفكير قصير ،اقترحت على زعيم الجالية أن تُزوده بمعلومات يوميّة وموثوق بها عن األماكن
من ال ُم ّ
ُ
المكون من لحوم من المسموح تناولها .وافق الزعيم على هذا االقتراح بحماس ،وأنت أسرعت لتأسيس شركة
التي تُقدم الهمبورغر
ّ
محدودة الضمان ،شركة "الهمبورغر السعيد"
1 .1ما هي االستراتيجيّة التي تنصح شركة "الهمبورغر السعيد" باختيارها لتنفيذ الفحوصات على عيّنات من الغذاء ،وما هي
المعلومات التي تحتاجها للقيام بهذه الفحوصات؟
2 .2ما هي األدوات الالزمة لتنفيذ الفحوصات؟
3 .3ما هو الضابط اإليجابي والسلبي الذي ستستعمله خالل إجراء الفحوصات في جهاز التجربة؟
4 .4هل ستستفيد الطائفة االرثوذكسية من خدمات شركة “الهمبورغر السعيد”؟
سؤال 6.11
يجري تحديد القرابة العائلية بشكل عام ،وتحديد األبوة بشكل خاص بواسطة تفاعل  PCRيقوم ب ُمضاعفة تسلسل . STR
1 .1اشرحوا ما هي المبادئ والتقنيّات التي تُمكن من االستعانة بـالـ  STRلألفراد ال ُمختلفين لتحديد القرابة العائليّة بينهم؟

رسم س’ :6.11جل يعرض مقاطع  DNAعبارة عن نواتج تفاعل  PCRلمقاطع STR

ُ
2.2في رسم س’ 6.11 -تعرض نتائج فحص ُ STRمعيّن لدى عائلة ُمعيّنة .يصف الرسم جل يحوي مقاطع الـ  DNAالناتجة بعد
ُمضاعفة الـ  DNAبواسطة الـ .PCRنرى في الرسم نتائج فحص  STRأجري ألم وأربعة من أبناءها .في أي واحد من األعمدة
تُعرض نتائج الـ  STRالتابع لألم ؟ وفي أيها تُعرض النتائج التابعة لألوالد؟ اشرحوا إجاباتكم.
3 .3ارسموا بجانب رسم س’ ،6.11 -عمود إضافي تعرضون فيه األليالت الناتجة في تفاعل الـ  PCRللـ  STRالموجود لدى
األب؟ اشرحوا كيف حدّدتم ذلك؟
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سؤال 6.12
عند بعض األهل يكون أليل جين معيّن طافر ("أليل طافر فيه طفرة ،أليل معطوب") .إذا ُوجد هذا األليل في الخلية المنوية و/أو في
خلية البويضة من ال ُممكن أن يؤدّي في حاالت ُمعيّنة إلى مرض عند األبناء .في أيامنا ،يُمكن في بعض الحاالت منع والدة أطفال
مرضى عن طريق اإلخصاب داخل األنابيب وإجراء فحص  .PCRبالفعل ،باإلمكان إجراء إخصاب أنابيب والحصول على جنين
من  8خاليا ،ويُمكن أخذ إحدى هذه الخاليا من أجل القيام بال ُمضاعفة بواسطة الـ  ،PCRوفحص ُوجود طفرات لدى الجنين .بحسب
المكون من سبعة خاليا في رحم األم أو عدم القيام بذلك .يجب أن نوضّح ّ
أن نقص
النتائج التي تظهر يت ّم اتخاذ القرار بزرع الجنين
ّ
تطور الجنين في المستقبل .إذا كان لدى أم سليمة أليل معطوب لجين ُمعيّن على أحد كروموسومات X
خلية واحدة ال يؤثر على ّ
ذكرا ( (XYيولد طفل مريض .من ال ُمفضّل
الموجودة لديها ،يوصى بإجراء فحص لتحديد جنس الجنين ،ألنّه في حالة كون الجنين ً
ضا أن يت ّم إجراء الفحص بعد اإلخصاب داخل األنبوب مباشرة ،وقبل
إجراء فحص جنس الجنين بأسرع وقت ُممكن ،من ال ُممكن أي ً
زرع الجنين داخل الرحم .يت ّم ذلك بواسطة الـ PCRب ُمساعدة برايمرات ُمك ّملة لتسلسالت ُمميّزة موجودة فقط على كروموسوم .Y
التعرف على الذكور من بين األجنة الموجودة ،في هذه الحالة الخاصة المعروضة هنا هي أجنة مريضة .يُطلق على
وهكذا باإلمكان
ّ
هذا النوع من األمراض اسم األمراض المرتبطة بكروموسوم .x
1 .1اذكروا ما هي المعلومات والمواد الضرورية للفحص الذي يهدف لتحديد األجنة المريضة بمرض مرتبط بكروموسوم .x
مكون من  8خاليا ،نَت َج من بويضة تابعة ألم حاملة
2 .2ما هي مراحل فحص وجود طفرة مرتبطة بكروموسوم  xلدى جنينّ ،
مكون من ثمانية خاليا؟
للطفرة؟ بكلمات أخرى ،ما هي مراحل تشخيص جنس الجنين لدى جنين ّ
3 .3عائلة لديها ثمانية بنات ،لدى األب رغبة شديدة بإنجاب مولود ذكر -هل توفرون له خدمات لتشخيص جنس الجنين قبل زرع
ذكرا؟ اذكروا اعتبارات طبية ،أخالقية ونفسية ( )...تؤيد وتُعارض هذا التشخيص.
الجنين في رحم األم لضمان والدتها مولودًا ً
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النقاط األساسيّة في الفصل
أدوات في” صندوق األدوات”

أسس

• DNAبوليميراز ُمقاوم للحرارة

• ُمضاعفة ُمتكررة في أنبوب االختبار

•أوليجو -نوكليوتيدات تُستعمل كبرايمرات

•استنساخ في أنبوب اختبار دون الحاجة إلى مكتبات

•DNA

•ارتباط البرايميرات ُمتعلق بتكميلها للقواعد

•جهاز الـ PCR
أُسس وعمليّات

أُسماء و ُمصطلحات
•STR

•فصل الجدائل

•Multiplex PCR

•ارتباط البرايمرات

•فيروس الـ  HIVال ُمسبب لإليدز

•بناء  DNAبواسطة  DNAبوليميراز

•مرض التليّيف الكيسي

•المراحل الثالث لدورة المضاعفة

•جين CFTR

•PCR
•عمليّة  RT-PCRثُنائيّة المراحل
• ُمضاعفة مشروطة بوجود طفرة
موا ّد
•نوكليوتيدات
•أيونات مغنيسيوم وبوفر
ُمصطلحات
•دورة ُمضاعفة

تطبيقات
•استنساخ بواسطة تفاعل  PCRبسهولة وسرعة
•استنساخ من جديد بواسطة تفاعل الـ  PCRبهدف
تشخيص الطفرات
•استنساخ بواسطة تفاعل الـ  PCRبهدف التعبير عن
الجينات
•تفاعل الـ  PCRلتشخيص كميّة وجودة الـ RNA
•تفاعل  PCRل ُمضاعفة الـ  SRTبهدف التشخيص
الوراثي والتشخيص الجنائي
•تفاعل الـ  PCRلتشخيص ُمسببات أمراض ُمعيّنة

• ُمضاعفة ( ُمفاقمة) ()Amplification

•تفاعل الـ  PCRلتشخيص سريع لطفرات نموذجيّة
بواسطة ُمضاعفة مشروطة بوجود طفرة

•حامل (أليل معطوب)

•(ARMS-Amplification Refratory Mutation
)system

•أليل ()Allele

•تفاعل  PCRللتشخيص الوراثي لألجنة قبل زرعها
في الرحم
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تشخيص التعبير عن
الجينات ونواتجها
استنساخ جين هو خطوة ضرورية لربطه بوظيفة أو وظائف معينة .في بعض
األحيان تكون عمليات الكشف عن وظائف الجين طويلة .في الفصل الخامس ت ّم
عرض األساليب المتبعة اليوم لتحديد وظائف الجين .كما جاء هناك ،إذا وجد
تشابه بين جزء من تسلسل الجين المستنسخ وجزء من تسلسل جين آخر له وظيفة
معروفة ،يمكن أحيانًا تخمين بعض وظائف الجين المدروس .كذلك طفرات في
الجين المسؤولة عن تغيّرات في الخلية وفي الكائن الحي ،كما في حالة الجين
المسؤول عن التليف الكيسي ،تساهم في فهم وظائف الجين .ولكن في العديد من
الجينات لم يت ّم إيجاد طفرات مسببة للمرض ،ومقارنة التسلسل الخاص بهم مع
تسلسل جينات أخرى ال يساعد في التنبؤ بوظائفها الممكنة .في مثل هذه الحاالت،
من المهم استخدام تشخيص تعبير الجين لمحاولة ربط الجين بوظيفة األولية.
يقولون عن الجين أنّه يت ّم التعبير عنه عندما يَ ْنتُج منه  RNAفي الخلية .يت ّم
تعريف التعبير عن جين مشفّر لبروتين على أنّه وضع يت ّم فيه تكوين RNA
وبروتين الجين داخل الخلية .االهتمام الكبير الذي يميّز التعبير عن الجينات هو
ّ
أن التعبير عن الجين قد يكون موجودًا فقط في بعض خاليا الكائن الحي ،وأحيانًا
في توقيت محدد فقط .من أجل تشخيص تعبير جين ،من المهم التحقق في أي
خاليا يت ّم التعبير عن  RNAوبروتين الجين المحدّد وتحديد متى أو استجابة لما
أخيرا يسأل عن شدة التعبير عن الجين .اإلجابة عن هذه األسئلة
يعبر عن الجين.
ً
تجعل من الممكن فهم بعض وظائف الجينات.

تعرض الخلية ألشعة الشمس يسبب تفاعالت
جزيئية داخل الخاليا .وبالتالي  ،في أعقاب
اإلشعاع  ،تنتج إشارة أولية في الخلية مما
يؤدي إلى تنشيط عوامل نسخ .تسمح عوامل
النسخ ذات الصلة للخلية بإنتاج RNA
وبروتينات معينة ضرورية للخلية للتعامل
مع الحالة الجديدة .هذا التغيير في التعبير
الجيني قد يسمح في بعض الحاالت بالحماية
من أضرار اإلشعاع .من ناحية أخرى  ،إذا
تضررت الخلية بشدة  ،فإن التعبير عن جينات
أخرى التي تسبب منتجاتها موت الخلية يزداد.

وهكذا ً
مثل ،من أجل فهم وظائف جين معيّن في النباتات ،ت ّم طرح السؤال
ضا؟
حول مكان التعبير عنه :هل فقط في جذور النبات أم في األوراق أي ً
ً
باإلضافة إلى ذلك ،أجري بحث حول السؤال كيف يمكن أن تتغير شدة التعبير عن الجين في ظروف الجفاف مقارنة بالحالة التي
ال يوجد فيها نقص في الماء (مسألة توقيت التعبير)؟ عندما وجد أن مستوى التعبير عن الجين المعين ترتفع في ظروف الجفاف،
كان من الممكن التكهن أن الجين يشفر لبروتين يعطي النبتة المقدرة على الصمود في الجفاف .بالنسبة لجين آخر من الثدييات سؤل
السؤال عما إذا كان يت ّم التعبير عنه في نوع معين من الخاليا فقط (على سبيل المثال  ،إذا كان التعبير عنه يقتصر على خاليا الدم،
الكبد أو البنكرياس) ،وإذا كان التعبير عن الجين يزداد عند ارتفاع مستوى السكر في محيط الخلية .بشكل مشابه ،إذا وجد أن جين
دورا في تمايز الخاليا
معين يتم التعبير عنه فقط عندما تبدأ الخاليا بالتمايز إلى خاليا عضلية  ،من المحتمل جدًا أن يكون لهذا الجين ً
الى خاليا عضلية.

ُعرف تعبير جين يشفر لبروتين في خلية بأنه حالة يتكون فيها الـ  RNAوالبروتين الخاص به .ال يت ّم التعبير عن جميع الجينات في خلية معينة
ي َّ
وفي وقت معين .من أجل التحقيق في وظائف الجين ،من المعتاد أن نسأل عن الخاليا التي يت ّم التعبير فيها عن الجين ،متى وبأي شدة؟ على
دورا يسمح للخلية بالتغلب على الضائقة.
سبيل المثال ،قد يكون للجين الذي يعبر عنه بشدة مرتفعة في خاليا عند تعرضها لضائقة (ً ،)Stress
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م ّما ذُكر هنا يَ ْنتُج ّ
أن تشخيص التعبير عن جين وبضمن ذلك تشخيص موقع ،توقيت ،وشدة التعبير ،قد توفر معلومات أساسية حول
الوظائف المحتملة للجين في الخلية والكائن الحي.
في بعض األحيان ،بدالً من معلومات مفصلة حول جين واحد ،هناك حاجة لمعلومات يتم بها مقارنة التعبير عن جينات متعددة في نفس
الوقت .على سبيل المثال ،إذا ت ّم فحص خلية سرطانية معينة ،يجب أن يُطرح السؤال :ما هي الجينات التي ازداد أو انخفض التعبير
عنها في الخلية السرطانية مقارنة بالخلية الطبيعية؟
المعلومات التي تقارن مدى التغيير في التعبير عن جينات متعددة يمكن أن تعلم شيئا عن عملية السرطان والجينات المتعلقة به .مثال
آخر هو أخذ خاليا ،تعريضها ألشعة ( UVكالموجودة في أشعة الشمس) والسؤال :من هي الجينات التي تم تغيير التعبير عنها بسبب
التعرض لألشعة؟ يمكن االفتراض ّ
التعرض لألشعة ضرورية للخلية لمواجهة مع
أن بعض الجينات التي تغيّر التعبير عنها في أعقاب
ُّ
ُّ
ً
بالتعرض لألشعة "جينا مه ًما"،
التعرض لألشعة .قد يكون الجين الذي يشترط التعبير عنه
وضع الضائقة ( )Stressالذي حدث بعد
ُّ
ُّ
وقد يساهم بحثه في فهم اآلليات التي توفر الصمود لألشعة .في أعقاب معلومات المستمدة من التشخيص الموازي للتعبير عن عدة
جينات ،يمكن التركيز على التعبير عن جين معين وإجراء دراسة أخرى قد تؤدّي إلى إيجاد العديد من الوظائف األخرى لهذا الجين
في الخلية والكائن الحي.
يتناول هذا الفصل األبحاث التي تهدف الى تشخيص التعبير عن جينات .يتطلب تشخيص التعبير فهم عمليات مراقبة التعبير (الفصل
 .)1باختصار ،مراقبة التعبير عن جين معيّن يحدّد مقدار الـ ْ ،RNA
إن وجد ،الذي سيت ّم إنتاجه في ظروف معينة من الجين المحدّد.
ً
تُحدّد آليات مراقبة إضافية ما سيحدُث للـ  RNAالناتج ،وخاصة وتيرة تحلله ،وما إذا كان البروتين الناتج سيبقى طويال في الخلية أو
يتفكك بسرعة.
ير ّكز الفصل على المبادئ واألساليب المستخدمة لتشخيص التعبير عن جينات ،أي كيف يت ّم تحديد الكمية النسبية لـ  RNAوبروتين
في خلية معينة ،في حالة معينة .يوضح الفصل أن الهندسة الوراثية ضرورية لدراسة مراقبة التعبير وتشخيص التعبير عن جينات
ونواتجها ،وأن تشخيص التعبير قد يكون له آثار بحثية وطبية وبيوتكنولوجية مهمة.

تشخيص التعبير عن الجينات في مستوى الـ DNA
يتطلب التعبير عن جين عملية متعددة المراحل ،والنسخ هو المرحلة األولى .لكل جين يوجد منطقة مراقبة خاصة به مع مواقع ربط
بعوامل النسخ خاصة .ربط عامل نسخ خاص بموقع ربط معين في موقع المراقبة للجين قد يسمح بالتعبير عنه ،أي يمكن نسخه فييَ ْنتُج
( RNAالفصل  ).1ال يمكن العثور على عامل النسخ الفريد إال في أنواع معينة من الخاليا في وقت معين .لهذه المعطيات أهمية بالنسبة
لألسئلة ما إذا سيت ّم نسخ الجين المدروس وما إذا سيَ ْنتُج منه  ،RNAوإذا كان األمر كذلك  -في أي خلية وفي أي توقيت (سؤال أين
ومتى) .لفهم لماذا ،أين ،ومتى يت ّم التعبير عن جين ،يجب تحديد هوية عوامل النسخ التي ترتبط بمنطقة المراقبة .لهذا الهدف يجب
أوال تحديد أين تبدأ منطقة المراقبة في الـ  DNAوأين تنتهي؟
لتحديد حدود منطقة المراقبة ،يستخدمون أساليب الهندسة الوراثية الستنساخ أجزاء صغيرة من المنطقة التي يمكن أن تكون منطقة
مراقبة .في المرحلة التالية يسألون ،ما هي األجزاء الصغيرة من منطقة المراقبة التي من المحتمل أن تسمح بنسخ الجين؟ للحصول
على إجابة مباشرة عن هذا السؤال  ،من الممكن استخدام ناقل يحتوي على "جين مخبر" ( )Reporter geneجين مخبر معدّ
لتشخيص تعبير هو جين بدون منطقة مراقبة خاص به ،ووظيفته هي "اإلبالغ" عما إذا كانت قطعة تقع بجواره تعمل كمنطقة مراقبة
قادرا على إعطاء لون للخلية التي يت ّم التعبير عنه فيها .مثال
(الشكل  .)7.1جين مخبر نموذجي هو مقطع  DNAيشفّر لبروتين ً
على جين مخبر هو مقطع  DNAيشفّر لـ  )Green Fluorescent Protein( GFPوإذا ت ّم التعبير عن  GFPفي الخلية ،فستشع
هذه الخلية اللون األخضر.

عامل النسخ هو بروتين يرتبط بجزء من الـ  DNAفي جين يعمل كمنطقة مراقبة .يسمح عامل النسخ للـ  RNAبوليميراز بنسخ الجين (إلنتاج
 RNAرسول) .لتحديد مناطق الجين التي تعمل كمنطقة مراقبة ،يت ّم استخدام أقسام مختلفة من الجين وإدخال كل منها على حدة في ناقل يحتوي
على جين مخبر (الشكل  .)7.1اذا حصل تعبير عن الجين المخبر ،يَ ْنتُج في الخاليا بروتين له لون ،وعندها يمكن التحديد ّ
أن مقطع الـ DNA
الذي ت ّم فحصه هو منطقة المراقبة (الشكل .)7.1
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رسم  :7.1استخدام "الجين المخبر" إليجاد مقطع الـ  DNAالذي يشكّل منطقة مراقبة.
"جين مخبر" يشيروجود منطقة مراقبة فعّالةّ ،
ألن منطقة المراقبة تُتيح نسخ الجين المخبر .بعد النسخ يَ ْنتُج "بروتين مضيء" يشفر له الجين المخبر.
هذا البروتين يُعطي لون خاص للخلية .الجين المخبر في هذا الرسم هو مقطع  DNAيشفر لبروتين )Green Fluorescent Protein( GFP
تعرضت الضاءة زرقاء.
يؤدّي وجوده في الخلية إلى إشعاع اللون األخضر من الخاليا التي ّ

ال تعمل منطقة مراقبة معينة بالضرورة في جميع الخاليا المختلفة في الكائن الحي ،وتعتمد وظيفتها في تعبير  RNAبشكل أساسي على وجود
عامل النسخ في الخلية التي ت ّم فحصها .في منطقة المراقبة ،ال يعمل معظم التسلسل في التحكم في التعبير عن الجين .وبالتاليّ ،
فإن الجزء ذي
الصلة من منطقة المراقبة المسؤول عن التعبير عن الجين هو موقع االرتباط بعامل النسخ.
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ألنّه ال يوجد منطقة مراقبة على الناقل األصلي الذي يحتوي على الجين المخبر (الشكل  7.1أ ّ ،)2
فإن إدخال هذا الناقل في الخاليا
لن يؤدّي إلى تعبير الجين المخبر ،وتبقى هذه الخاليا عديمة اللون .كما هو مبين في الشكل  ،7.1من أجل تحديد مقطع  DNAقد
يكون بمثابة منطقة مراقبة النسخ ،يمكن إدراج مقاطع  DNAمختارة في الناقل األصلي على مقربة من الجين المخبر .في المرحلة
التالية يت ّم إدخال كل بالزميد ريكومبيننتي ناتج في خاليا ،ويسألون عما إذا كان يت ّم التعبير عن الجين المخبر .إذا ت ّم التعبير عن الجين
وتوهجت الخاليا باللون األخضرّ ،
فإن الجزء الذي ت ّم فحصه يعمل بالفعل كمنطقة مراقبة للنسخ في الخاليا التي يت ّم فحصها .في
ّ
المقابل ،إذا لم يت ّم التعبير عن الجين المخبر وبقيت الخاليا عديمة اللون ،فإن المقطع المدرج غير قادر على أن يكون منطقة مراقبة
للنسخ في الخاليا التي ت ّم فحصها .ومع ذلك ،قد يعمل المقطع الذي ت ّم فحصه كمنطقة مراقبة في خاليا أخرى أو في ظل ظروف
أخرى تتواجد فيها عوامل النسخ ذات صلة بوظيفته.
في مقطع الـ  DNAالذي يعمل كمنطقة مراقبة كالمقطع المدروس  1في الشكل  ، 7.1هنالك مقطع أصغر يرتبط به عامل النسخ
ضا "موقع الربط" .لتحديد تسلسل موقع الربط ،يفحصون النيوكليوتيدات التي يؤدّي تبديلها بآخرين إلى فقدان مقدرة التعبير
ويس ّمى أي ً
عن الجين .كما هو مبين في الشكل  7.2أ  ،من المنطقي االفتراض أن نوكليوتيد حرج كهذا يشكل جزء من موقع ربط عامل النسخ.
موقع ربط كهذا لعامل نسخ خاص هو عبارة عن تسلسل  DNAفريد من  6إلى  20نوكليوتيد .تجدر اإلشارة إلى أنه في خلية
نموذجية هناك المئات من عوامل النسخ الفريدة .يحتوي كل جين على مجموعة محدّدة من مواقع الربط الفريدة الموجودة في منطقة
المراقبة الخاصة به والتي تربط عوامل النسخ الخاصة (انظر الشكل .)7.7
من المتبع التحقق من الموقع الدقيق الذي يرتبط به عامل نسخ معيّن باستخدام رابط .الرابط ( )linkerعبارة عن جزء قصير من
الـ  DNAيت ّم إنتاجه من اوليجو -نوكليوتيدين يحتويان على تسلسل مكمل (الشكل  .)7.2يمكن ربط الرابط بقسم  DNAآخر.
لألغراض الموضحة هنا  ،يتم بناء أوليجو-نوكليوتيدات ويكونون منها رابط يحتوي على نسخة من التسلسل المشتبه في أنه يتمكن
من ربط عامل النسخ .كما هو مبين في الشكل  7.2ب  ،يدمجون رابط كهذا بالقرب من الجين الذي يشفر لـ  .GFPيتم إقحام الناقل
الريكومبيننتي في الخاليا ويختبرون ما إذا كان التسلسل الذي يحتويه الموصل يسمح بظهور اللون األخضر في الخاليا .في هذه
الحالة ،يستنتج أن الرابط يحتوي على تسلسل  DNAيعمل كموقع ربط لعامل النسخ.

موقع الربط لعامل النسخ هو تسلسل محدّد وقصير من النيوكليوتيدات (طول  6-20النيوكليوتيدات) الذي يرتبط به عامل النسخ الخاص .تحتوي
منطقة مراقبة نموذجية على عدد كبير من مواقع الربط لعوامل النسخ المختلفة .للعثور على موقع ارتباط ،يستعينون بعملية إنتاج طفرات في الـ
 DNAفي المنطقة التي قد تكون موقع ارتباط (الشكل  7.2أ) ويفحصون تأثير هذه الطفرات على وظيفة مقطع الـ .DNA
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الشكل  :7.2التحقق من وجود موقع ارتباط لعامل نسخ باستخدام رابط مناسب على مقربة من جين مخبر.
أ .عند دراسة منطقة تحكم معينة ،من الممكن إحداث طفرات في النوكليوتيدات التي يُعتقد أنها ضرورية للربط بعامل النسخ .وبالتالي ،يمكن بدء
عملية لتحديد الموقع الدقيق الذي يرتبط به عامل النسخ.
ب .عندما يريدون التحقق مما إذا كان يمكن استخدام تسلسل معيّن كموقع ارتباط لعامل النسخ ،يمكنك إنتاج رابط مناسب بتسلسل موقع االرتباط
التقريبي .في المرحلة األولى ،يت ّم استخدام اثنين من األوليجو -نوكليوتيدات إلنشاء رابط .يحتوي الرابط في هذا الرسم التوضيحي على أطراف
الصقة من  EcoR Iوالتي يمكن وضعها في الحامل مع الجين المخبر .من الممكن فحص ما إذا كان الرابط مع موقع االرتباط التقريبي يسمح
بالتعبير عن الجين ال ُمخبر في الخاليا .إذا كان األمر كذلك ،فهذا يكون اثبات لكون المقطع هو موقع ربط.

للتحقق من أن تسلسل معين هو بالفعل رابط لعامل النسخ ،يمكنك استخدام الرابط .يت ّم بناء أوليجو -نوكليوتيدات ،ويكونون منها رابط يحتوي على
موقع الربط المتوقع ،حيث يُدمج في ناقل بالقرب من الجين المخبر (الشكل  7.2ب) .عندما يت ّم العثور على موقع ارتباط فعال لعملية التحكم
في النسخ ،يسألون من هو عامل النسخ الذي يرتبط به؟
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حتى اآلن ،ت ّم التوضيح أنّه من أجل نسخ جين ،هناك حاجة إلى ارتباط بعامل نسخ بالـ  DNAفي منطقة مراقبة الجين .لكن الخلية ال
تحتوي على جميع عوامل النسخ التي يمكن للجينوم أن يشفرها ،لذلك ال يت ّم التعبير عن جميع الجينات في الخلية .باإلضافة إلى ذلك،
حتى لو تواجد في الخلية عامل نسخ ذو صلة ،فليس من الضروري أن ينشط نسخ الجينات التي يمكنه االرتباط بموقع مراقبتها .تعمل
بعض عوامل النسخ بطريقة مشروطة ( ،)conditionalأي في ظل ظروف معينة فقط  ،لذلك يوجد في الخلية عوامل نسخ معينة
يجب أن يت ّم تنشيطها في مسارات لتوصيل االشارات لكي تفعل نسخ جينات معينة .مسار كهذا يبدأ بـ "عامل أولي" معين موجود
في الخلية أو في بيئتها الخارجية (على سبيل المثال هرمون)  ،الذي يُ ْنتِج إشارة أولية يت ّم نقلها عن طريق العديد من البروتينات التي
تتمثل مهمتها في نقل اإلشارات إلى عامل النسخ .تؤدّي اإلشارات في نهاية األمر إلى ربط عامل نسخ فعّال بمواقع االرتباط في
مناطق المراقبة في الجينات وإلى النسخ الذي يَ ْنتُج خالله  RNAلهذه الجينات .التعبير عن هذه الجينات يُتيح تغيير صفات الخلية
المشروطة بـ"العامل األولي".

تشخيص تعبير RNA
يعتمد التعبير عن جين معين على نوع الخلية والظروف السائدة في بيئتها .على سبيل المثال ،يت ّم التعبير عن الجينات المشفّرة
لألجسام المضادة فقط في خاليا الجهاز المناعي .قد تساعد المعلومات حول التعبير عن الجين ،وخاصةً موقعه وتوقيته في تحديد
وظيفته .على سبيل المثال ،الجين الذي يتكون منه  RNAعندما تبدأ الخاليا في االنقسام ،قد يكون مشاركا في تنفيذ انقسام الخاليا.
عند تشخيص التعبير عن جين ،من المهم ّأو ًل تشخيص التعبير عن الـ  RNAالخاص به ،أي تشخيص كميته ،وجودته وتوقيت
التعبير عنه .ومع ذلك ،من المهم أن نفهم ّ
أن كمية الـ  RNAلجين معين تعتمد على عوامل أخرى إلى جانب وتيرة النسخ .ليس كالـ
 DNAالذي يتم حفظه كامال خالل حياة الخلية وحتى يت ّم تصحيحه عند الضرورة ،الـ  RNAالمنتج من جينات مختلفة في الخلية
يُحفظ فقط لفترة زمنية محدودة .يتراوح زمن نصف عمر الـ  RNAللجينات المختلفة من بضع دقائق إلى عدة أيام  ،ويتحدّد بواسطة
عوامل مختلفة (الفصل  .)1قد يختلف زمن نصف العمر مع التغيير في بيئة الخلية وداخلها.
يحتوي هذا القسم الفرعي على معلومات حول الطرق المستعملة لتشخيص التعبير عن الـ .RNA
تشخيص التعبير عن  RNAبواسطة التشرب الشمالي
يمكن تمييز جودة وكمية  RNAمعين بواسطة كاشف حمض نووي موسوم وبحسب مبادئ التهجين كما هو مفصل في الفصل
 .4لتسهيل هذا التهجين ،يجب تمرير الـ  RNAإلى فلتر في عملية ينتج عنها تشرب يسمى تشرب شمالي (.)Northern Blot
الطريقة التي تستخدم التشرب الشمالي هي الطريقة األساسية لتشخيص وجود وكمية  RNAفي الخلية .وفقًا لهذه الطريقة ،وكما هو
مبين في الشكل  ، 7.3يقومون ّأو ًل بإنتاج  RNAمن خاليا ويفصلون بين الجزيئات المختلفة حسب حجمها في جل أجار .كلما
كان الجزيء أكبر (أطول) يقطع مسافة أصغر في الجل ،بينما ستقطع الجزيئات األصغر مسافة أطول نسبيًّا .يت ّم بعد ذلك نقل الـ
 RNAإلى فلتر ،ويت ّم الحصول على تشرب شمالي (يتم امتصاص  RNAمن الجل في الفلتر) .لمعرفة ما إذا كان هناك جزيء
 RNAمعين بين جزيئات الـ  RNAعلى الفلتر ،يستخدمون كاشف حمض نووي موسوم (عادة كاشف  DNAموسوم) .الكاشف
الذي سخن وفصلت جدائله يرتبط بجزيء الـ  RNAالمطلوب .كلما زاد عدد جزيئات الـ  RNAفي التشرب ،كلما ارتبطت كمية
اكبر من الكاشف الموسوم ،وكلما زاد تغميق فيلم التصوير الذي الصق بالتشرب .لذلك  ،فإن درجة تغميق الفيلم هي مقياس للكمية
النسبية لجزيء  RNAالذي نَت َج في الخاليا.
بيّنت نتيجة تشخيص التعبير في الشكل ّ 7.3
أن بعض جزيئات الـ  RNAرسول غير معبر عنها في جميع أنواع الخاليا .وكما يظهر
في الشكل ،يمكن إيجاد  RNAالجين المشفّر لالنسولين في خاليا  bالموجودة في البنكرياس ،وبالتالي فمن المعتاد أن يقالّ :
إن
خاليا البنكرياس هذه تُعبّر عن الجين المسؤول عن إنتاج اإلنسولين .ال يت ّم التعبير عن جين اإلنسولين في خاليا الكبد أو خاليا الدم
دورا في نقل األكسجين في الدم) في خاليا الدم
الحمراء .في المقابل ،يمكن العثور على الـ  RNAالمشفر لجلوبين (بروتين يلعب ً
الحمراء وليس في خاليا بنكرياس أو الكبد ،وأخيراً ،يت ّم التعبير عن الـ  RNAالمشفّر لأللبومين ( )Serum Albuminفي خاليا
دورا في إيصال هذا البروتين إلى مجرى الدم ،وهناك ينظم عمل الدورة الدموية.
الكبد التي تلعب ً
تسمح الطريقة ،التي تستخدم التشرب الشمالي  ،من بين أشياء أخرى  ،بالتشخيص الكمي النسبي للـ  RNAنتيجة لتغيرات في بيئة
تعرض الخاليا
الخلية وداخلها .على سبيل المثال ،يمكن التساؤل عما إذا تغيرت الكمية النسبية للـ  RNAلبعض الجينات في أعقاب ُّ
إلى عامل انقسام.
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سؤال 7.1
فيما يلي تسلسل  RNAنَت َج من جين  .Xتريدون تشخيص كميته في الخاليا باستخدام الطريقة التي تستعمل التشرب الشمالي.
باإلضافة إلى ذلك ،إليكم تسلسل القواعد في  3كواشف مختلفة .واحد منهم فقط سيكون مناسبا لتشخيص كمية الحمض الـ RNA
الذي هو ناتج الجين  .Xما هو الكاشف المالئم؟ ارسموا شكل الكاشف الذي مر تهجين مع  RNAالجين .X
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الرسم  :7.3تشخيص تعبير  RNAفي خاليا مختلفة باستخدام التشرب الشمالي.
أ  .استخالص  RNAمن خاليا من أنسجة مختلفة لنفس الكائن الحي.
ب  .فصل الحمض االـ  RNAفي الجل أجار ،ونقل إلى فلتر والحصول على ما يس ّمى "التشرب الشمالي".
ج .تهجين بواسطة اضافة محلول يحتوي على كاشف موسوم خاص للكشف عن  RNAمعين (على سبيل المثال ،كاشف مشتق من جين األنسولين)
تعريض فيلم إلى فلتر التشرب الذي يرتبط به الكاشف الموسوم .يوضح هذا الجزء من الرسم نتائج تهجين كاشف مشتق من جين األنسولين لـ
 RNAمن خاليا الكبد والبنكرياس وخاليا دم حمراء.
د .استخدام الكواشف المشتقة من جين األلبومين ومن الجين للجلوبين لتحديد وجود والكمية النسبية لـ  RNAهذه الجينات في خاليا مختلفة من هذا
الكائن الحي.
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تشخيص التعبير عن  RNAبواسطة RT-PCR
حساسية طريقة التشرب الشمالي محدودة .لذلك ،إذا تعذر تمييز شريط يمثل  RNAمعينًا  ،فمن غير الممكن استبعاد احتمال بقاء
كمية صغيرة من  RNAالجين المفحوص في الخلية .لحالة كهذه ،يوجد بديل يستخدم طريقة  .RT-PCRكما هو مبيّن في الشكل
 ،7.5من أجل تحديد وقياس كمية من  RNAمحدد عن طريق  ،RT-PCRفي المرحلة األولى ،يت ّم استخالص  RNAمن الخاليا
وينتجون منها  DNAمكمل بمساعدة إنزيم النسخ العكسي ( .)RTيستخدم هذا الـ  DNAالمكمل ،مع برايمرات تبنى بحسب الجين
الذين يريدون تشخيص الـ  RNAالخاص به للمضاعفة بواسطة الـ .PCRكمية الـ  DNAالتي يت ّم الحصول عليها في عملية الـ
 PCRتتناسب بشكل مباشر مع كمية الـ  RNAللجين الذي يت ّم اختباره  ،وبالتالي ّ
فإن الفرق في كميات منتجات التضخيم بعد
 RT-PCRيشير إلى وجود اختالف في كميات  RNAمعين في الخاليا المختلفة (الشكل  .)7.5توضيح الستخدام RT-PCR
لتشخيص كمي ونوعي لـ  ،RNAيمكن الحصول عليه من دراسة جين  Mycعند مقارنة المعلومات في الشكل  7.4بالمعلومات
الواردة في الشكل .7.5
تمكن الطريقة التي تستخدم التشرب الشمالي من دراسة ،على سبيل المثال  ،فيما إذا كانت كمية الـ  RNAمن جين معين قد تغيّرت
لتعرض الخلية لعامل انقسام
واستجابة للتغيّرات في بيئة الخلية .يوضح الشكل  7.4مثل هذا الوصف للـ  RNAفي الخلية استجابة ُّ
 .PDGFفي هذا الشكل ،يمكننا أن نرى تشخيصا للكمية النسبية من  RNAلجينين في أوقات مختلفة بعد إعطاء PDGF
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تعرض الخاليا التي ت ّم فحصها لعامل االنقسام
يصف الرسم  :7.4استخدام التشرب الشمالي لتشخيص الكميات النسبية من  RNAلجينات معينة بَعد ُّ
 PDGFلفترات زمنية مختلفة.
تعرضت لـ  PDGFوت ّم فيها تنشيط مسار توصيل اإلشارات ،كان مستوى الـ  RNAلجين  Fosمرتفعًا
كما هو موضح في هذا الرسم ،في الخاليا التي ّ
تعرض الخاليا لـ  .PDGFانخفضت كمية  Fos RNAمع مرور الوقت من التعرض األولي لعامل االنقسام .وهكذا ،بعد
جدًا بعد نصف ساعة من ُّ
 24ساعة  ،لم يكن هناك دليل على وجود  FOS RNAفي الخلية .في المقابل َ ،
ظ َهر  RNAلجين  Mycبعد حوالي ساعة من إضافة ، PDGF
وعلى الرغم من انخفاض مستوى الـ  RNAمن  Mycفي الخلية بعد  3ساعات  ،بقي مستوى قابل للتشخيص بعد  24ساعة من إضافة عامل االنقسام
 ،عندما تمكنت العديد من الخاليا من االنقسام .أظهرت دراسات أخرى أن َ Fosو  Mycضروريان بالفعل النقسام الخاليا.
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تعرض خاليا البنكرياس لتركيز عا ٍل من الجلوكوز،
عندما وجد بمساعدة التشرب الشمالي أن كمية الـ  RNAالمشفر لإلنسولين ازدادت بعد ُّ
تم طرح السؤال حول أي جينات أخرى تغير مستوى الـ  RNAالخاص بها بعد العالج .هذا السؤال مهمّ ،
ألن تغيير بيئة الخلية يؤدّي غالبًا إلى
تغيير في التعبير عن العديد من الجينات في نفس الوقت .في غياب فرضية مسبقة فيما يتعلق بهوية الجينات التي سيتم تغيير التعبير عنها نتيجة
للعالج ،من الضروري استخدام رقائق .DNA
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تشخيص تعبير  RNAبمساعدة رقائق DNA
تشخيص تعبير  RNAبالوسائل التي ُوصفت حتى اآلن تُتيح فقط دراسة تعبير  RNAاشتق من عدد قليل من الجينات المعروفة.
وهكذا وبالرغم من العدد الكبير للجينات التي يت ّم التعبير عنها في الخلية في نفس الوقت ،الطرق التي ُوصفت حتى اآلن ال تُتيح
فحص متزامن للتعبير عن مئات وحتى آالف الجينات .للتعامل مع هذا التحدي ،من المعتاد استخدام طريقة متقدمة تتيح دراسة
متزامنة للتعبير عن العديد من الجينات دون الحاجة إلى فرضيات مسبقة حول طريقة التعبير عنها .قد يكون البحث المتزامن للتعبير
عن العديد من الجينات ذا صلة بفهم مساهمة الجينات في سلوك خاليا مختلفة في أوضاع مختلفة.
توضح الحالة التالية الحاجة إلى استخدام وسائل متقدمة لوصف التعبير عن جينات .وبالتالي ،من أجل تحسين القدرة على عالج
حاالت السكري ،ت ّم طرح سؤال حول كيفية سلوك خاليا  bفي البنكرياس عند تعرضها لمستوى جلوكوز مرتفع نسبيًا ولفترة طويلة
نسبيًا ( 24ساعة) .وأثار اهتمام خاص التغييرات التي قد تحدُث في التعبير عن الجينات نتيجة لهذا التغيير في بيئة الخلية .في
المعرضة لتركيز عا ٍل من
تعبيرا زائدًا عن الـ  RNAالمشفّر لالنسولين في الخاليا
المرحلة األولى ،فحص الباحثون احتمال وجود
ّ
ً
الجلوكوز (الخاليا المعالجة).
وبالفعل ،عندما نفّذوا تشخيص للـ  RNAبطريقة التشرب الشماليُ ،وجد أن كمية الـ  RNAالمشفر لألنسولين كان أكبر بمقدار 1.5
مرة في الخاليا المعالجة مقارنة بالخاليا التي نمت في بيئة ذات تركيز جلوكوز طبيعي .هذا االكتشاف مناسب للفرضية التجريبية،
لكن من المعروف أن التغيير في بيئة الخلية يؤدي إلى تغيير في التعبير عن أكثر من جين واحد ،وفي الواقع إلى تغيير في التعبير
نظرا لعدم وجود شك محدد حول تغييرات إضافية محتملة في تعبير جينات في ظل هذه الظروف التجريبية
عن العديد من الجيناتً .
 ،كانت هناك حاجة إلى استخدام طريقة متقدمة تستخدم رقائق  .DNAهذه الطريقة تجعل من الممكن في وقت واحد دراسة التعبير
عن اآلالف من الجينات .هذه الطريقة مناسبة لدراسة التعبير عن جينات ،حتى لو لم يكن هناك شك مسبق في أن التعبير عنها يتغير
نتيجة للعالج.
رقائق  DNAهي عبارة عن أسطح صغيرة (حوالي  2سم )2عليها تتواجد بكثافة عالية وبشكل منفصل آالف الكواشف ،كل واحد
منها هو مقطع  DNAمشتق من جين معين .الكواشف الموجودة على الرقائق يمكنها ربط حوامض نووية لها تسلسل مكمل في
عملية التهجين (انظر صندوق  4.6في الفصل  .)4رقائق  DNAتمكن ،من بين أشياء أخرى ،باختبار التغيرات في التعبير عن
العديد من الجينات في نفس الوقت كما هو مبين في الشكل  .7.6ولتحقيق هذا الهدف ،يت ّم استخراج الـ  RNAمن خاليا ضابطة
ومن الخاليا المعالجة من الـ  RNAيكونون  DNAمكمل مع نيوكليوتيدات مناسبة مشعة .في المرحلة التالية يفحصون الكواشف
يرتبط بها  DNAمكمل مؤشر ،ومصدر هذا الـ  DNAالمكمل (من الخاليا الضابطة أو من الخاليا المعالجة) بذلك تمكن الرقائق
من الكشف عن تغييرات في التعبير عن العديد من الجينات في الخلية المعالجة.

رقائق  DNAهي أسطح يوجد عليها العديد من الكواشف (آالف)  ،وهي تُستخدم ،من بين استخدامات أخرى ،الختبار تغيير في التعبير عن
جزيئات  RNAمختلفة في خاليا مختلفة في نفس الوقت .المراحل ( )5-1الضرورية الستعمال الرقائق بهدف تشخيص تعبير جينات مفصلة
في الصفحات التالية وفي الشكل .7.6
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الخطوات النموذجية الختبار تعبير  RNAباستخدام رقائق الـ  DNAهي (الرسم :)7.6
1 .1تحضير رقاقة  - DNAتحتوي رقاقة  DNAعلى آالف "الكواشف" غير المؤشرة الموجودة على الرقاقة بشكل منفصل.
الكواشف هي في الواقع جزيئات  DNAذات تسلسل خاص تمثّل آالف الجينات المختلفة .استخدم الباحثون الذين سألوا عما
تعرض إلى مستوى عا ٍل من الجلوكوز ،رقائق الـ  DNAالتي
يحدُث على مستوى الـ  RNAفي خاليا من بنكرياس بفأر
ّ
تحتوي على اآلالف من الكواشف التي تستمد تسلسلها من جينات الفأر.
2 .2استخالص  RNAمن نوعين من الخاليا حيث يريدون فحص ما يحدُث في نوع واحد مقارنة بالنوع االخر .في بعض األحيان
يت ّم اختيار خاليا معينة خضعت لمعالجة ،مثل التعرض للجلوكوز ،وخاليا أخرى غير معالجة تُس ّمى خاليا ضابطة.
عي الخاليا إنزيم  RTالنسخ العكسي
3 .3إعداد  DNAمكمل موسوم – يضيفون للـ  RNAالمستخلص من كل نوع من نو َ
وينتجون  DNAمكمل والى داخله يربطون نوكليوتيد متوهج .وهكذا ،بوجود  RNAمن خاليا ضابطة ،يت ّم تشكيل DNA
مكمل يحتوي على نوكلوتيد متوهجة باللون األخضر .وبشكل مشابه ،بوجود  RNAمن خاليا معالجة ،ينتجون  DNAمكمل
يتوهج باللون األحمر.
4 .4حدوث تهجين – يمكنون تهجين نوعي الـ  DNAالمكمل الموسومين باألخضر أو األحمر مع الكواشف الموجودة على الرقاقة.
فقط إذا ُوجد في العينات  DNAموسوم مع تسلسل مكمل لتسلسل الكاشف ستحدُث عمليات ارتباط يمكن الكشف عنها .قسم من
الكواشف ال يلتصق بها  DNAمكمل على اإلطالق ،حيث ال يت ّم التعبير عن بعض الجينات في أي من أنواع الخاليا .لقسم آخر
عي الخاليا التي ت ّم فحصها .مثل هذه الحاالت
من الكواشف ترتبط كميات متساوية من جزيئات  DNAمكمل مصدرها من نو َ
تمثّل وضع لم يحدُث فيها تغيير في التعبير عن هذه الجينات في الخاليا المعالجة .في المقابل هناك كواشف تلتصق بها كمية
عي الخاليا .تكشف هذه الحاالت عن الجينات التي ت ّم فيها تغيير تعبير
كبيرة من  DNAمكمل مصدره في واحدة فقط من نو َ
 RNAفي الخلية المعالجة.
5 .5معالجة المعطيات  -عن طريق اإلضاءة من ماسح رقائق يفحصون شدة التوهج من مناطق مختلفة من الرقاقة التي توجد عليها
الكواشف .يعالج الكمبيوتر ويحدّد موقع وشدة التوهج .توهج مماثل باللون األخضر واألحمر يعالج من قبل الحاسوب كإشارة
صفراء .هذه اإلشارة تعني ّ
أن جين معيّن يعبر عن كميات متطابقة من الـ  RNAفي كال النوعين من الخاليا .توهج يغلب عليه
اللون األحمر يشير إلى زيادة في تعبير الـ  RNAلجين معين في الخاليا المعالجة .في المقابل ،توهج يغلب عليه اللون األخضر
يشير إلى انخفاض في تعبير جين معين في الخاليا المعالجة .باالعتماد على الموقع على الرقاقة يربطون بين  DNAكاشف
معين لجين معين ،فحص الرقاقة يمكن من تحديد التغير في تعبير  RNAمن جينات مختلفة.
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الرسم  :7.6الكشف عن التغير في كميات  RNAللعديد من الجينات في خاليا معالجة مقارنة بخاليا ضابطة بواسطة الطريقة التي تستخدم رقائق
DNA
بعد استخالص  RNAوإنتاج  DNAمكمل مؤشر من خاليا ضابطة ومن خاليا معالجة ،يتم تنفيذ تهجين للـ  DNAالمؤشر للكواشف الموجودة على
رقاقة الـ  . DNAالتهجين يحدُث فقط مع الكواشف التي يت ّم الحصول عليها من الجينات التي يت ّم التعبير عن الـ  RNAالخاص بها في أحد أنواع الخاليا.
يمكن التنبؤ باالختالفات في التعبير عن جين معين في الخاليا المختلفة عن طريق لون وشدة العالمة عند نقطة معينة في الرقاقة.
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تشخيص تعبير  RNAباستخدام رقائق  DNAيتطلب استخراج  RNAمن خاليا ضابطة وخاليا معالجة .يت ّم إنتاج  DNAمك ّمل
موسوم من هذا الـ ( RNAلون مختلف لـ  RNAمن مصدر مختلف) .في المرحلة التالية ،يت ّم تهجين الـ  DNAالمكمل الموسوم
بالكواشف على الرقاقة .قد يكون هناك ثالثة أنواع من عمليات االرتباط يت ّم تحويلها إلى إشارات حمراء ،خضراء أو صفراء (كما
هو مبين في الشكل  .)7.6عادة يكتشفون أنه بعد عالج نموذجي ،يختلف التعبير عن  3%-1%من الجينات في الخلية.
في تجربة تستخدم رقاقة نموذجية ،يت ّم الحصول على معلومات حول التعبير عن آالف الجينات في الخاليا المختلفة .عادة ،يتغيّر
التعبير عن حوالي  1%-3%من الجينات في الخلية المعالجة مقارنة بالخلية الضابط .وجد الباحثون الذين استخدموا رقائق الـ
 DNAالختبار ما يحدث في خاليا  bمن البنكرياس استجابة لتركيز جلوكوز مرتفع ،أن التعبير عن  80جين قد تغير (ازداد أو
تعرضت إلى مستويات طبيعية من الجلوكوز .عندما ُحدّدت هوية
انخفض) في الخاليا المعالجة مقارنة بالخاليا الضابطة التي ّ
الجينات التي تغير التعبير عنها اتضح أنه حدث ارتفاع في التعبير عن جينات تشارك في ترجمة وطي بروتين اإلنسولين وفي
التعبير عن جينات مشاركة في إفراز اإلنسولين خارج الخلية .باإلضافة اليهمُ ،وجد أن تعبير جينات تفتقر إلى دور معروف قد تغيّر
ضا .أحد االستنتاجات هو أن خلية البنكرياس يمكنها "معالجة" المعلومات حول الزيادة في تركيز الجلوكوز باستخدام البروتينات
أي ً
في مسارات توصيل المؤشرات إلحداث تغيير في التعبير عن جينات ونواتجها .ت ّم تصميم التغيير لمطابقة وظيفة الخلية مع الحالة
الجديدة عن طريق زيادة إفراز اإلنسولين في الجسم في حاالت ارتفاع مستويات الجلوكوزّ .
إن تحديد التغيّر في تعبير الجينات التي
ت ّم فحصها سابقًا وتفتقر لوظيفة معروفة يسمح بتحديد دور أولي لهذه الجينات ونواتجها .يمكن القول ّ
أن مثل هذه الجينات تلعب
دورا في تكيف الخاليا المفحوصة مع ظروف بيئية جديدة (الظروف التي يوجد فيها تركيز جلوكوز مرتفع).
ً
ضا في الخاليا من مصادر مختلفة بهدف دراسة االختالفات في العمليات األساسية
تشخيص التغييرات في تعبير جينات أمر شائع أي ً
ضا لدراسة عمليات في الخميرة والبكتيريا وفي العديد من الكائنات الحية األخرى.
للخاليا المختلفة .هكذا تستخدم رقائق  DNAأي ً
على سبيل المثال ،يمكن دراسة التغيّر في تعبير جينات حين "تستيقظ خميرة من غيبوبتها" وتبدأ بعمليات األيض التي تمكنها من
ضا دراسة كيف تتكيف البكتيريا لوجود مواد
نفخ العجين .تتبع هذا التغيير قد يساعد في تحسين العمليات الصناعية .من الممكن أي ً
لها القدرة على اعاقة انقسامها .عالوة على ذلك ،يعلق علماء وأطباء آماالً كبيرة على استخدام الرقائق ،ليس فقط ألغراض البحث
ضا للتشخيص الطبيً ،
مثل ،في مجال التشخيص لمعالجة أنواع مختلفة من السرطان.
العلمي ،ولكن أي ً
وبالتالي ،من المعروف أن للخاليا السرطانية مواصفات مختلفة وقد يكون للمراحل المبكرة من المرض مظهر خارجي موحد .ومع
ذلك ،في حين أن اإلزالة المبكرة للورم األولي لدى بعض المرضى تزيد من فرص الشفاء ،لدى مرضى آخرين ستتطور بعد إزالة
نظرا ّ
ألن مظهر الخاليا للورم األولي ال يمكن أن يشير إلى فرص الشفاء في المستقبل ،فمن المعتاد أن
السرطان انبثاثات سرطانيةً .
تعطي بعد الجراحة إلزالة الورم األولي عالج كيميائي وقائي لجميع المرضى على الرغم من العوارض الجانبية لهذا العالج .لو
يطور إنبثاثات سرطانية ،فسيكون ذلك ذا فائدة كبيرة.
كان من الممكن التحديد لدى المريض ما إذا كان الورم األولي في جسمه قد ّ
وبالتالي يمكن إعطاء العالج الكيميائي فقط للمرضى الذين يعانون من مخاطر عالية من االنبثاثات.
يود األطباء االستفادة من المعلومات من رقائق  ،DNAرقائق تقيس تعبير جينات ،لتجنب العالج الكيميائي غير الضروري .نقطة
االنطالق للباحثين هي أنه في بعض األحيان في نوع معين من السرطان ،يوجد نوعان فرعيان من المرض :السرطان ذو اإلمكانات
ضا ّ
أن كل
االنبثاثية والسرطان الذي ال يتجه لتطوير سرطان انبثاثي وأن النوعين الفرعيين ال يتميزان بمظهرهما .من المعروف أي ً
التعرف عليها بواسطة رقائق  .DNAوبالفعل ،يمكن
نوع ثانوي من السرطان يتميز بنمط فريد من أشكال التعبير الجيني التي يمكن
ّ
أن يُتيح استخدام رقائق  DNAاكتشاف الجينات التي يت ّم التعبير عنها في بعض األورام والتي ال يت ّم التعبير عنها في غيرها .وبالتالي
التطور المستقبلي للمرض .لذلك  ،كان الهدف
كان األمل في أنّه من الممكن من خالل رقائق اﻟ  DNAالتنبؤ في مرحلة مبكرة
ّ
األصلي هو توفير العالج الكيميائي الوقائي على أساس النتائج من تشخيص التعبير في رقائق الـ  DNAبهدف االمتناع من إعطاء
يتطور النبثاثي .أصبح من الواضح اآلن ّ
أن معلومات
عالج كيميائي غير ضروري ألصحاب النوع الفرعي من السرطان الذي لن
ّ
التعبير الجيني ليست كافية لتحديد أنواع الورم وما إذا كان يمكن أن يَ ْنتُج انبثاث .لذلك ،يمكن الحصول على معلومات مبكرة عن
نوع المرض بالضبط بواسطة دمج فحوصات تعبير جينات تت ّم باستخدام رقائق  DNAمع اختبارات جزيئية أخرى .ومن المأمول
ّ
أن المعلومات الجزيئية المختلفة التي ت ّم الحصول عليها من اختبارات مختلفة ستمكن من المساعدة في اختيار العالج الطبي المناسب.
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صندوق  :7.1إيجاد طفرات باستخدام رقائق  DNAوبمساعدة PCR
ال تُستخدم رقائق  DNAفقط الختبارات مقارنة تعبير  .RNAتحتوي بعض الرقائق على كاشفات قصيرة من الـ DNA
مصممة للسماح لمقاطع  DNAبااللتصاق فقط إذا كانت بهم طفرة مقارنة بالتسلسل في الجين السليم .يت ّم استخدام رقاقة DNA
مع كواشف كهذه إليجاد طفرات محتملة في عينات مفحوصة .على سبيل المثال ،إليجاد أشخاص يحملون طفرة في الجين
المشفّر لـ ( CFTRتتواجد أليالت نادرة منه لدى مرضى التليف الكيسي ،الفصل  ،)6يمكن وضع كاشفات مشتقة من الجين
المشفّر لـ  CFTRعلى الرقاقة .سيحتوي تسلسل كل كاشف على الرقاقة ،باستثناء كاشف الضابط ،على واحدة من العديد من
الطفرات المحتملة في جين  .CFTRيمكن إجراء مضاعفة وتوسيم جين من شخص مختار باستخدام  PCRواجراء تهجين
على الرقاقة بوجود منتج التضخيم الموسوم .يوفرون ظروف تهجين خاصة تسمح بالتصاق الهدف (في هذه الحالة ،منتج
 )PCRللكاشف فقط إذا كان هناك مالءمة بنسبة  100%بين القواعد .يتيح لنا إيجاد كاشف مع طفرة معينة مرتبطة بها ُم ْنت َج
 PCRتحديد نوع الطفرة في الخلية.

تشخيص التعبير عن بروتينات
على غرار تشخيص التعبير عن اﻟ  ،RNAيمكن أن يساعد تشخيص وجود وكمية بروتين معين في خلية في تحديد دور الجين الذي
يشفر البروتين وتحديد دور البروتين في الخلية .على سبيل المثال ،إذا ازدادت كمية بروتين معين في وضع معين (بعد اإلشعاع
 ،على سبيل المثال) ،فمن الممكن االفتراض ّ
دورا في تكيف الخلية مع الوضع الجديد التي تتواجد
أن هذا البروتين المعيّن يلعب ً
فيه .ليس دائ ًما ارتفاع في الناتج البروتيني نابع عن ارتفاع في مستوى الـ  RNAالمشفّر لهذا البروتين .أحيانا انخفاض وتيرة تحليل
البروتين هو العامل المؤثّر .كيف يمكنك تحديد كمية بروتين معين تحتوي عليه خلية في وضع معين؟ كيف يمكنك تحديد ما إذا كان
بروتين معين مرتب ً
طا ببروتين آخر وما إذا كان الرابط يؤثّر على النشاط؟ إن الجسم المضاد هو أهم أداة للتعامل مع أسئلة بمستوى
البروتين (الشكل  7.7واالطار .)7.2

صندوق  :7.2الجسم المضاد كأداة للكشف عن البروتينات ودراستها
يتكون الجسم المضاد من سلسلتين بروتينيتين طويلتين وسلسلتين بروتينيتين قصيرتين تربطهما أربطة دي -سولفيد (ثنائي
تتكون هذه األربطة
كبريتيد) .الرباط ثنائي الكبريتيد هو رباط كوفلنتي (تساهمي) بين ذرتين من الكبريت ،وفي البروتينات ّ
بين اثنين من األحماض األمينية من نوع سيستين (الشكل  .)7.7يت ّم إنتاج األجسام المضادة في الجسم بواسطة خاليا B
التابعة لجهاز المناعة .وجود العديد من األجسام المضادة في الجسم يم ّكن جهاز المناعة ،من بين أشياء أخرى ،بربط مسببات
األمراض (مثل البكتيريا والفيروسات) والمساعدة في حماية الجسم منها ،في جسمنا يوجد مئات اآلالف من األجسام المضادة
بأنواع مختلفة التي يمكن أن تربط مئات اآلالف من األنتيجينات المختلفة ،العديد منها بروتينات .بشكل عام ،يمكن القول أن
للجسم المضاد ألفة ( )Affinityألنتيجين معين ومقدرة على ربطه .أنتيجين هو جزيء  -أو جزء محدد من جزيء – (في
كثير من الحاالت يكون األنتيجين عبارة عن مقطعًا فريدًا من بروتين محدّد) يرتبط بجسم مضاد .بالرغم من التشابه في المبنى
العام ألجسام مضادة من أنواع مختلفةّ ،إل أنّها تختلف بقدرتها على ربط أنتيجينات :في معظم الحاالت ،كل جسم مضاد لديه
القدرة على ربط أنتيجين واحد فقط بنجاعة .بسبب هذه الخاصية ،يُستخدم الجسم المضاد كأداة لتحديد وعزل بروتين معيّن،
ومن بين خصائصه األخرى فإنّه يُستخدم كـ"كاشف" ناجع.
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تنجم االختالفات الوظيفية بين األجسام المضادة المختلفة عن االختالفات البنائية في منطقة صغيرة من الجسم المضاد المس ّماه
"منطقة ربط أنتيجين" (الشكل  .)7.7لحث كائن حي على إنتاج أجسام مضادة تخصصية لبروتين معين يحقنونه بهذا البروتين.
الكائنات الحية المتبع استعمالها إلنتاج أجسام مضادة ضد بروتينات لهدف البحث هي أرانب وفئران.

الرسم  :7.7مبنى جزيء جسم مضاد يُستخدم لربط أنتيجين ،على سبيل المثال ،بروتين.
يتكون الجسم المضاد من سلسلتين خفيفتين وسلسلتين ثقيلتين متصلتين ببعضهما بواسطة روابط دي -سولفيد ( ،)S-Sومصدر كل ذرة كبريت ( )Sمن
ّ
الحامض األميني سيستين .األجسام المضادة المختلفة ت َ ْنتُج بواسطة خاليا  Bالتابعة لجهاز المناعة .المنطقة التي تربط األنتيجين (العديد من األنتيجينات
هي في الواقع بروتينات) هي فريدة من نوعها للجسم المضاد .في الرسم اثنين من األجسام المضادة المختلفة ،كل منها قادر على ربط أنتيجن مختلف
( Xأو .)Y

يُتيح توفر جسم مضاد رابط بروتين معين دراسة ناتج الجين المستنسخ لمعرفة ما إذا كان هذا البروتين موجودًا في خلية معينة
ضا فحص كيف تتأثر كمية البروتين خالل
ولمعرفة الكمية النسبية للبروتين في هذه الخلية مقارنة بخاليا أخرى .من الممكن أي ً
التغيّرات في بيئة الخلية أو خالل التغيّرات داخلها ،وكذلك التحقق مما إذا كان البروتين يربط بروتينات أخرى موجودة في الخلية.
يوضح الشكل  7.8أ كيف يمكن ترسيب بروتينات باستخدام أجسام مضادة اإلجابة على هذه األسئلة .من أجل ترسيب وعزل
بروتين باستخدام أجسام مضادة ،يت ّم تثبيت الجسم المضاد في كريات جل صغيرة .وضع الجسم المضاد المثبت مع مستخلص خلوي
يحتوي على خليط من بروتينات الخلية المتنوع تمكن الجسم المضاد من ربط البروتين المطلوب .بعد االرتباط  ،يمكنون الكريات
من الترسب ومعها تترسب األجسام المضادة والبروتين المطلوب المرتبط بها ،ثم يزيلون البروتينات التي لم تترسب .في المرحلة
األخيرة ،يحررون البروتين المطلوب عن الجسم المضاد الراسب بمساعدة محلول ّ
منظم مالئم .لتحديد ما إذا ترسب بروتين ولتحديد
كميته يستخدمون جل أكريل أميد.
لتحديد البروتين بعد الفصل بالجل يمكن استخدام عدّة طرق .وفقًا إلحدى الطرق ،كما هو موضح في الشكل  7.8أ ،يت ّم استخدام
وسم اشعاع نووي في المرحلة األولى من التجربة .في هذه المرحلة ،تُزرع الخاليا بوجود حامض أميني مشع نوويا بحيث يت ّم وسم
بروتينات الخلية التي يت ّم بنائها بنظائر مشعة .وبالتالي  ،فإن البروتين الذي يترسب بواسطة الجسم المضاد وكذلك أي بروتين آخر
يترسب عندما يكون مرتبطا مع البروتين المشخص بواسطة الجسم المضاد (بروتين راسب مرافق) سيكون مشع نووياّ ،
ألن وجود
بروتينات مشعة في الجل يمكن تمييزها عن طريق التعريض لفيلم ،ظهور شريط أسود في الفيلم يمثّل بروتين ترسب بواسطة الجسم
المضاد .تسمح لنا درجة تغميق الفيلم تحديد الكمية النسبية للبروتين.
يمكن العثور على أحد األمثلة الكالسيكية على استخدام األجسام المضادة لتشخيص بروتينات في أبحاث السرطان الناتج عن
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الفيروسات .في محاولة لفهم اآللية التي يؤدّي فيها الفيروس المس ّمى  SV40إلى اإلصابة بسرطان في الخاليا الحيوانية ،ت ّم إعداد
أجسام مضادة ضد أحد بروتينات الفيروس المس ّمى أنتيجين
 . )T antigen( Tلدراسة األنتيجين  Tفي خاليا مصابة بالفيروس ،نُميت الخاليا في وجود حامض أميني مشع نوويا وت ّم ترسيب
بروتينات بواسطة أجسام مضادة ضد األنتيجين  .Tكما هو موضح في الشكل  7.8ب ،بعد الترسيب بواسطة الجسم المضاد وفصل
البروتينات المشعة في الجل ،كان من الممكن تشخيص شريط أسود في فيلم التصوير يمثّل األنتيجين .T
لكن من المثير للدهشة ّ
أن الترسيب مع الجسم المضاد ضد  Tمكنت من أن تحدد في فيلم التصوير شريط أسود يمثل بروتينًا آخر يبلغ
حجمه الظاهر للعين  53000دالتون ( .)53Kdأظهرت تجارب أخرى ّ
أن هذا البروتين خلوي وغير فيروسي ،وهو يترسب بمساعدة
التعرف عليه مباشرة بواسطة الجسم المضاد.
مع أجسام مضادة ضد األنتيجين  Tألنّه يرتبط هو بنفسه ببروتين  Tوليس ألنّه يت ّم
ُّ
بعد هذه النتيجة ،قرر باحثون أن يستنسخوا الجين الذي يشفّر لبروتين الـ  53000دالتون الذي حصل على االسم  p( p53اختصار
كلمة بروتين َو  53لإلشارة إلى الوزن الجزيئي للبروتين) (الفصل  .)8توقع الباحثون ّ
أن استنساخ الجين المشفّر لـ  p53سيسمح بفهم
وظائف  p53في العمليات التي تؤثّر على انقسام الخاليا والسرطان.
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الرسم  :7.8ترسيب باستخدام أجسام مضادة بهدف تحديد وتشخيص البروتينات.
 .أالطريقة لتشخيص بروتينات بواسطة الوسم المشع ،جسم مضاد والفصل بالجل .يزرعون خاليا بوجود حامض أميني مشع ويستخلصون
البروتينات المشعة .لتشخيص بروتين معين يرسبونه بواسطة جسم مضاد يرتبط به بشكل تخصصي .في نهاية الترسيب ،يت ّم الحصول على
بروتين مرتبط بجسم مضاد ،وبمساعدة بوفر مناسب يمكن استخالص (تحرير) البروتين المرتبط .في المرحلة التالية ،يت ّم فصل البروتين في
نظرا ألن البروتين مشع ،يمكنك تعريض فيلم تصوير للجل وقياس الكمية النسبية للبروتين.
الجل لتشخيصه وفقًا لحجمهً .
 .بتطبيق للطريقة لتشخيص بروتينات مشعة بواسطة أجسام مضادة .يصف الرسم عمليات عزل وترسيب بروتينات مشعة من مصادر مختلفة
بواسطة جسم مضاد ضد األنتيجين ( Tالذي مصدره فيروس) .بعد الفصل بالجل  ،وجد ّ
أن األنتيجين  Tيربط بروتين خلوي ت ّمت تسميته –
P53

134

ال يتم دائ ًما وسم البروتينات الخلوية بمادة مشعة بهدف تشخيصها .في طريقة بديلة موضحة في الشكل  ،7.9يمكن المالحظة أنّه من
أجل إيجاد بروتين معين وتحديد كميته النسبية ،في المرحلة أ ،يت ّم استخالص بروتينات غير موسومة وفصلها في الجل .في المرحلة
ب  ،يت ّم نقل البروتينات إلى فلتر للحصول على "تشرب غربي" ( .)Western blotفي المرحلة ج ،يمكن استخدام جسم مضاد
يتعرف بشكل تخصصي على البروتين المطلوب الموجود في التشرب .الستكمال عملية إيجاد البروتين على التشرب وتحديد كميته
ّ
النسبية يستعملون جسم مضاد ربط به مجموعة متوهجة .التوهج تمكن اسوداد فيلم التصوير ،وتشير شدّة االسوداد إلى الكمية النسبية
للبروتين في الخاليا التي أستخلص منها.
يوضح الشكل  7.9تجربة استخدم فيها التشرب الغربي لدراسة بروتين  .p53ت ّم استخالص بروتينات من فيروسات ( ،)1من خاليا
ضابطة ( )2ومن خاليا مصابة بالفيروس  .)3( SV40بعد فصل خليط البروتينات في الجل والحصول على "التشرب الغربي"،
تعرض التشرب لجسم مضاد يربط  .p53أظهرت نتائج التجربة (كما مبين في الرسم) ّ
أن  p53غير موجود في الفيروسات ولكن في
الخاليا .وبالتالي ،كان معروفًا بالفعل ّ
أن في الخاليا المصابة بالفيروس  SV40ت ّم التعبير عن أنتيجين  Tللفيروس .وقد ُوجد أن هذه
الخاليا لديها كمية عالية نسبيًّا من  p53مقارنة بالخاليا غير المصابة بالفيروس .االستنتاج من النتائج المعروضة في األشكال َ 7.8و
أن األنتيجين  Tمن الفيروس ،وهو يرتبط ﺒ  p53الذي مصدره من الخلية .أظهرت تجارب إضافية ّ
 7.9هو ّ
أن أنتيجين  Tيشوش على
تحليل البروتين  p53وأنّه وفي أعقاب ذلك تزداد كميته ،في الخلية ،أعلى من المستويات الطبيعية .الفرضية التي طرحت كانت أنه
وأن هذا التغيير كان مرتب ً
نتيجة لتراكم  p53في الخاليا المصابة بالفيروس تغيّرت وظيفة ّ p53
بتحول الخلية المصابة بالفيروس
طا
ّ
إلى خلية سرطانية.
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الرسم  :7.9تم تصميم الطريقة التي تستخدم "التشرب الغربي" لتمييز بعض البروتينات وتحديد كميتها النسبية
من أجل تشخيص بروتينات في هذه الطريقة ،يت ّم فصلها بالجل ونقلها إلى فلتر للحصول على التشرب الغربي .يت ّم تحديد الحجم والكمية النسبية للبروتين
بواسطة استخدام جسم مضاد تخصصي يرتبط بالبروتين الموجود في التشرب .يستخدمون جسم مضاد متوهج يؤدي السوداد فيلم تصوير .في مجموعة
التجربة المبيّنة في هذا الرسم التوضيحي ،استُخدمت أجسام مضادة ضد البروتين  p53لتشخيص وجود وتحديد كمية  p53في الفيروس )SV40 (1
 ،في خاليا ضابطة ( )2وفي خاليا مصابة بالفيروس (.)3
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سؤال 7.2
ُ
طلب منكم تحديد حدود منطقة المراقبة لجين معين تقومون بدراسته .في حوزتكم مقطع  DNAيحتوي في طرفيه على مواقع تقييد
لـ  Hind IIIو  .Not Iتنوون اقحامه إلى ناقل يحتوي على جين مخبر لفحص ما إذا كان بمثابة منطقة مراقبة نشطة في خاليا
معينة .ال يحتوي الناقل الذي بداخله الجين المخبر المبين في الشكل  7.2على مواقع تقييد لـ  Hind IIIو  .Not Iقررتم إدخال رابط
في الناقل يحتوي على مواقع التقييد لـ  Hind IIIو  Not Iواستخدام موقع تقييد  EcoR Iالموجود داخل الناقل هذا كموقع الدخال
الرابط .في الواقع  ،يجب عليكم إعداد رابط يحتوي على أطراف مدرجة مالئمة لـ  EcoR Iوالذي يحتوي تسلسله على تسلسل
ضا وضع نيوكليوتيدين اثنين الذان يستخدمان كفجوة بين تسلسل موقع
مواقع التقييد الخاصة بـ  Hind IIIو  . Not Iيُطلب منكم أي ً
تقييد  Hind IIIوتسلسل موقع تقييد .Not I
1 .1ما هو التسلسل الدقيق لكل من األوليغو-نوكليوتيدين األثنين الذين يجب أن ينتجى لالستخدام في بناء الرابط للغرض المحدد هنا؟
استعينوا في الجدول  2.1في الفصل .2
2 .2صفوا الخطوات الالزمة لدمج الرابط في الناقل الذي يحتوي على الجين المخبر ،والستنساخ الناقل الريكومبيننتي.
3 .3لقد حصلتم على الناقل وبداخله رابط وجين مخبر كما ذكر هنا .ما الخطوات الالزمة الختبار ما إذا كان المقطع المستخلص
الموجود لديكم والذي يحتوي في طرفيه على مواقع  Hind IIIو  Not Iهو منطقة مراقبة نشطة؟

رسم س :-7.2الناقل الذي يُ َم ّكِن فحص وجود منطقة مراقبة في مقطع  DNAمفحوص
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سؤال 7.3
ألصق داخل ناقل يحتوي على الجين المخبر المشفر لـ.GFP
هناك ثالثة مقاطع يُفترض أن تعمل كمناطق مراقبة وكل واحد منها ِ
تم اقحام النواقل الريكومبيننتية المختلفة في نوعين من الخاليا كما هو موضح في الجدول .تم إضاءة الخاليا ذات الناقالت المختلفة
بالضوء األزرق  ،ويشير الجدول إلى الحاالت التي لوحظ بها خاليا متوهجة باألخضر.
نوع الخاليا

ناقل يحتوي على جين مخبر ومقطع
خاص

خاليا عادية

خاليا سرطانية

مقطع 1

ال يوجد توهج أخضر

خاليا خضراء

مقطع 2

خاليا خضراء

خاليا خضراء

مقطع 3

ال يوجد توهج أخضر

ال يوجد توهج أخضر

حدد أي العبارات التالية صحيحة .إصلحوا تلك التي ليست صحيحة.
1 .1يتصرف المقطع  1كمنطقة مراقبة في كل أنواع الخاليا.
2 .2المقطع  1يتصرف كمنطقة مراقبة في الخاليا السرطانية التي تم فحصها.
3 .3لم يتصرف المقطع  3كمنطقة مراقبة في أي من الحاالت.
4 .4يربط المقطعان  1و  2عامل نسخ.
5 .5ال يمكن للمقطع  3ربط عامل النسخ.
6 .6في الخاليا السرطانية التي تحتوي على المقطع  1ينتج  RNAمشفر لبروتين الـ GFP
7 .7يرتبط عامل النسخ المرتبط بالمقطع  1في الخاليا السرطانية بتسلسل الموجود في البالزميد.
8 .8عامل النسخ المرتبط بالمقطع  2ينشط الـ  RNAبوليميريز.
9 .9بعد إقحام البالزميد الذي يحتوي على مقطع  2بجوار الجين المخبر لداخل الخاليا ،إنتجت جميع خاليا  GFPوأشعوا الضوء
األخضر.
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سؤال 7.4
مر تهجين مع كاشف مشتق من الجين المفضل لديكم ،الجين .X
الرسم س 7.4-يصف فيلم تصوير ُ
ع ّرض لتشرب شمالي ّ

رسم س :-7.4نتائج تشخيص تعبير  RNAمصدره جين ( Xفيلم التصوير بعد تعرضه للتشرب الشمالي).

اذكر أي من العبارات التالية صحيح .صحح غير الصحيحة منها.

1 .1األشرطة السوداء تمثل جزيئات  RNAمصدرها الجين .X
2 .2مسبب اسوداد فيلم التصوير هو كاشف  DNAواحد الذي يرتبط بثالثة أنواع من جزيئات .RNA
عا رئيسيًا واحدا من جزيء .RNA
3 .3في الخاليا غير المعالجة يتضح أن جين  Xيُنتِج نو ً
4 .4بعد حوالي  20دقيقة من بدء العالج ،يبدو أنه ينتج في الخاليا نوعان من جزيئات الـ  RNAالمستمدة من جين X
5 .5يمثل الشريط األسود المنخفض نس ًخا من  RNAناتج من جين مختلف عن جين  Xبعد العالج المعطى للخاليا.
6 .6يمثل الشريط الموجود في الموضع السفلي في فيلم التصوير جزيء  RNAأقصر من ذلك الذي يمثله الشريط الموجود في
الموضع األعلى.
7 .7كمية نسخ جزيئات الـ  RNAالطويلة في الخاليا غير المعالجة مماثلة لكميتها في الخاليا التي تم فحصها بعد  20دقيقة من
العالج.
8 .8قد يمثل كال الشريطين في نفس العمود  RNAناتج معالجة و RNAناتج معالجة بديلة.
9 .9متابعة لـ  ،8فإن جزيء الـ  RNAالقصير من الجين  Xهو ناتج معالجة ،في حين أن جزيء الـ RNAالطويل الناتج عن
الجين  Xهو ناتج معالجة بديلة.
 1010في جزيء الـ  RNAالقصير الناتج عن معالجة بديلة قد يكون هناك جزء مفقود مكون من إكسونات يتواجد في جزيء الـ
 RNAالطويل.
1111متابعة لـ  10 - 8المعالجة التي تعرضت لها الخاليا تسرع معالجة بديلة وتمنع المعالجة الصحيحة.
 1212يبدو أنه بعد  8ساعات من العالج عادت الخاليا "لمسارها الطبيعي" وتأثير العالج انتهى.
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سؤال 7.5
لقد أكملت دراساتك في الهندسة الوراثية وتم قبولك للعمل في شركة يتمثل دورها في التحقق من وجود تأثيرات الجانبية لألدوية
المعدة الستخدام االنسان نتيجة لسمية غير المتوقعة .سجلت الشركة براءة اختراع على تطوير تمكنت بواسطته أن تبين أن األدوية
السامة تتسبب في تغيير التعبير عن  22جينًا في خاليا كبد التي تم تنميتها في مستنبت .هذا مقارنة بتعبير هذه الجينات في خاليا
الكبد التي لم تتعرض لنفس المادة .يتم تمثيل هذه الجينات وغيرها من الجينات بواسطة كاشفات على رقاقة  .DNAخالل األسبوع
األول من عملكُ ،
طلب منك فحص هل يمكن المصادقة على استخدام دواءين تجريبيين.
1 .1ما هي الخطوات في عملك على اختبار األدوية باستخدام رقائق DNA؟ صف عملك من مرحلة نمو الخاليا في مستنبت وحتى
الحصول على نتيجة في رقاقة .DNA
2 .2في نهاية األسبوع األول من عملك ،وجدت أنه في التجربة التي تم بها استخدام الدواء أ ،تم الحصول على النتيجة في رقاقة
 DNAكما هو مبين في الجزء أ من الرسم س .7.5-اشرح النتيجة .هل يمكن استخدام الدواء في البشر؟ علل.
3 .3لقد وجدت أنه في التجربة التي استخدمت بها الدواء ب تم الحصول على النتائج التي المبينة في الجزء ب من الرسم .اشرح
النتيجة .هل يمكن استخدام الدواء في البشر؟ علل.
4 .4كيف يمكن أن تفسر أن بعض المناطق على الرقائق بقيت سوداء؟
5 .5كيف تفسر أنه في معالجة نتائج الشريحة أ وجدت مناطق ذات نقاط تختلف بشدة اللون األصفر؟

رسم س :-7.5نتيجة تم الحصول عليها بعد تهجين  DNAمكمل موسوم على رقائق DNA

140

سؤال 7.6
لقد ُ
طلب منك دراسة التعبير عن  18جينا محددا بمستوى الـ  RNAومستوى البروتين في خاليا معالجة مقارنة بخاليا غير معالجة.
للقيام بذلك استعنت بطريقة تستخدم التشرب الشمالي وطريقة تستخدم التشرب الغربي .النتائج التي حصلت عليها كانت كما يلي:

1 .1ما هي الجينات التي قد يكون ازداد نسخها في أعقاب المعالجة؟
2 .2ألي جينات قد يتسبب العالج في إبطاء تحلل البروتين الذي يشفرونه؟
3 .3من بين الجينات التي تمت دراستها ،ما هي النسبة المئوية للجينات التي تأثر تعبيرها نتيجة للمعالجة؟ ما هي النسبة المئوية
للجينات التي تغير تعبير البروتين فيها كنتيجة للعالج؟ ما هي النسبة المئوية للجينات التي تغير تعبير الـ  RNAكنتيجة للعالج؟
4 .4اقترح آليتين جزيئيتين في الخلية التي قد تفسر التغير في كمية الـ  RNAللجين المدروس رقم  8بعد العالج.
5 .5اقترح آليتين قد تفسران كيف يسبب العالج زيادة في كمية البروتين المدروس الذي يشفر له الجين رقم .9
6 .6هل يمكن القول على وجه اليقين أن نسخ الجين رقم  9ال يتغير نتيجة للعالج؟
7 .7إذا كان لديك منطقة المراقبة للجين رقم  9وناقل يحتوي على جين ُمبلغ ،اقترح طريقة لفحص ما إذا كان نسخ الجين رقم 9
يتأثر بالفعل بالمعالجة أم ال .قدم مجرى تجربة مفصل قدر االمكان.
8 .8أي من الجينات الـ  18التي شملتها الدراسة هو األكثر تأثرا من العالج؟ افترض أن العالج عبارة عن إشعاع تعرضت له
الخاليا وأن النتيجة البيولوجية للعالج هي موت بعض الخاليا .وفقًا لهذه النتيجة من العالج ،اقترح تحدي لوظيفة هذا الجين.
ضا في حماية الخلية من العالج؟
9 .9هل تعتقد أن الجين رقم  11قد يعمل أي ً
1010هل من العملي االستمرار في تشخيص التعبير عن جميع الجينات البالغ عددها  20000في خلية بشرية بعد استعمال طريقة
التشرب الشمالي؟ علل وقدم بديال ،إن وجدت.
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سؤال 7.7
 SDF-1هو بروتين يفرز خارج الخلية .في الرسم س 7.77-مبين جزء من تسلسل الجين المشفر لـ  .SDF-1بالتسلسل مبينة نقطة
بداية النسخ ( )1+وكذلك مشدد الكودون األول المشفر للحامض األميني األول في البروتين الذي يبدأ منه إطار القراءة المفتوح .في
تسلسل منطقة المراقبة ،أي على اليسار من نقطة بدء النسخ ،تم وضع عالمة على مواقع ارتباط عوامل النسخ المختلفة وتم اإلشارة
إلى أسمائها.

رسم س :-7.7منطقة مراقبة الجين .SDF-1

 .أماذا يمكنك أن تقول عن تسلسل النيوكليوتيدات بين نقطة بداية النسخ والكودون األول؟
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 .بمن المعروف أن نسخ الجين  SDF-1يحدث في خلية معينة ،هي الخلية أ  ،لكن من غير المعروف ما إذا كان الجين قد يُنسخ
في الخلية ب وتحت أي ظروف .لهذا الغرض ،تم إدخال أجزاء من منطقة مراقبة الجين في ناقل يحتوي على الجين المخبر
 .GFPتم إقحام النواقل الريكومبيننتية الناتجة في الخاليا من النوع أ و ب التي نمت في ظروف ضابطة تحت ظروف السيطرة
ع ّرضت لمعالجة معينة .افترض أنه عندما يسمح مقطع معين من إنتاج بروتين  ،GFPفإنه يربط عامل نسخ يمكن التعبير
أو ُ
عن الجين الخلوي  .SDF-1النتائج التي تصف تعبير  GFPبعد االقحام مبين في الجدول التالي:

تشير األحرف الالتينية أعلى التسلسل إلى نقطة البداية أو النهاية لمقاطع مختلفة ،كما هو موضح في الرسم س.7.7 -
أجب عن األسئلة التالية:
1 .1ما هو التشابه واالختالف بين التعبير عن جين  SDF-1في الخلية أ وتعبيره في الخلية ب؟
2 .2ماذا يمكنك أن تقول عن دور المقاطع  F-Dفي مراقبة في التعبير عن الجين SDF-1؟
3 .3ما الذي يمكنك قوله حول ربط عوامل النسخ  ADF-1و  SP-1بمنطقة المراقبة للجين في الخاليا المختلفة وفي الظروف
المختلفة؟
4 .4ما هي عوامل النسخ  -واحدة على األقل  -التي قد تكون مسؤولة عن التعبير عن جين  SDF-1في الخلية أ تحت الظروف
الضابطة ولكن ليس تحت ظروف العالج؟
5 .5ماذا ستفعل لتحديد بالضبط عوامل النسخ  -واحدة على األقل  -المسؤولة عن التعبير فقط في ظل الظروف الضابطة؟
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الهندسة خاليا وكائنات حية
ألهداف البحث والتطبيقات
البيوتكنولوجية
أحد التطبيقات الرئيسية للهندسة الوراثية
هو دراسة وظائف الجينات .بعد تحديد في عصر الهندسة الوراثية يمكن استعمال
أن تكون قانونيا وصحيا
وظيفة الجين ،يمكن فحص إمكانية الخاليا كـ "معامل" إلنتاج كميات كبيرة
رياضة بدون مخدرات
استغالل الجين إلنتاج دواء .العديد من من البروتينات الريكومبيننتية المستعملة
األدوية التي نتجت بمساعدة الهندسة كأدوية .الرياضيون الذين يحاولون
الوراثية هي في الواقع بروتينات تحسين أدائهم "اكتشفوا" بعض هذه
ريكومبيننتية ،مثل اإلنسولين الذي البروتينات الريكومبيننتية ،ويتناولونها
لتحسين انجازاتهم .أحد البروتينات الذي
يت ّم إنتاجه في البكتيريا .ال يقل أهمية
استُعمل بشكل غير قانوني هو هورمون
استغالل لتحسين الكائنات الحية لخدمة
النمو الريكومبيننتي .عند حقنه لشخص
االنسان .كما هو موصوف في الرسم
بالغ بكمية أكبر بـ  25ضعف من تلك
 ،8.1لتنفيذ تطبيقات بيوتكنولوجية المستهلكة من قبل ولد ُمعالج ،يؤدي إلى
متطورة ،هناك حاجة للتقدُّم في ثالثة رفع كتلة العضالت وبذلك يزود الجسم
مسارات متتالية أساسيةّ .
أو ًل ،يجب بقوة .من الصعب الكشف عن بقايا
استنساخ جينات لها صلة ،ولهذا الهدف هذا الهرمون الريكومبيننتي المستعمل
نتقدّم في "مسار أ"" :من  DNAإلى كمخدر .الرياضيون الذين يستعملون
جين مستنسخ" .بعد استنساخ جين ،نتقدّم بروتينات ريكومبيننتية بجرعات كبيرة
في "المسار ب"" :من جين إلى تحديد متعرضين لمخاطر صحية ومن بينها
وظائف الجين" ،أي ،يعملون لتحديد السرطان.
وظائف الجين المتنوعة .هكذا باختصار
يمكن استغالل جين مستنسخ لكي يت ّم
إنتاج كميات فائضة من نواتجه في الخلية ( RNAوبروتين أو  RNAفقط) .في المقابل ،وجود جين مستنسخ يُتيح وقف التعبير عن
بروتين يشفر له .دراسة التغيير في وظيفة الخلية نتيجة للتعبير الزائد (إنتاج فائض) لناتج جين معيّن ،باإلضافة إلى دراسة تصرف
الخلية نتيجة لوقف التعبير عن ناتج الجين ،تُستعمل لتحديد وظائف الجين ونواتجه.
يمكن التحكم في التعبير عن جين ليس فقط في خلية وحيدة بل في الكائن الحي الكامل .لذلك عند فحص تأثير تنظيم التعبير عن
جين في كائن حي كامل ،يُمكن طرح السؤال التاليً ،
مثل ،إذا تغيّر حجم الكائن الحي أو إذا تغيّر تصرفه وغير ذلك  .بعد تحديد
وظائف جين في خلية وكائن حي ،يمكن أحيانًا استغالل الجين لتطبيق بيوتكنولوجي بحسب مسار جـ“ :من بين وظائف الجين في
التطبيق البيوتكنولوجي” .هذا الفصل يبحث في تشكيلة المبادئ والتوجهات التجريبية التي تُستعمل لتعريف وظائف الجين (التلخيص
ضا كيف اكتُشفت وظائف جينات محدّدة ،وكيف استُغلت جينات لها وظائف معروفة
موجود في الرسم  .)8.18الفصل يوضح أي ً
في تطبيقات بيوتكنولوجية؟

تُتيح الهندسة الوراثية تعبير زائد لنواتج جين أو الحد من التعبير عن جين في خلية .دراسة التغيير في تصرف الخلية أو دراسة الكائن الحي في
أعقاب تنظيم تعبير كهذا تُتيح تحديد وظائف جين معيّن .بعد تحديد وظائف جين معيّن يُمكن فحص إمكانية استعماله في تطبيقات بيوتكنولوجية.
التطبيقات البيوتكنولوجية الشائعة هي إنتاج أدوية وتحسين كائنات حية.
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جينيك :هل سمعت! انتقل للسكن في حينا عدد من باحثي معهد جينتو.
جينتين :وهل تخاف من أن بعضهم يعملون في االستنساخ؟
جينيك :تما ًما! ال أُريد بتاتا أن يستنسخني واحدا منهم
جينتين :ليس هناك ما يقلقك ،هنالك وسائل لمعرفة من منهم يعمل في استنساخ الكائنات الحية...
•اذا استلطفت كلبا سيقترح عليك واحدا مماثال
•غير متزوج ولديه  17ابنا
•عندما يولد لزوجتك توأم سيقال بأنك هاويا
•تنظر من الشباك فترى نفسك تنظف سيارته...
جينيك :األن ،هدأتني

عند التقاء الـ  DNAالريكومبيننتي والنقود" :والدة" البيوتكنولوجيا الحديثة
السنة هي  ،1976أربع سنوات بعد أن وضع كوهن وبوير فكرة االستنساخ بواسطة بالسميدات وبكتيريا ،وبرهنوا بأن تكنولوجيا
الـ  DNAالريكومبيننتي ممكنة .هذه السنة أثمرت لقاء تاريخي إضافي لهربرت بوير مع مبادر ورجل أعمال يدعى بوب سوانسون
( .)Bob Swansonبوير ،خالفا الخرين ،اقنع بواسطة سوانسون
انه يوجد وسيلة الستعمال هذه التكنولوجيا لهدف التطبيقات
حتى  1978كان متبعًا استخالص إنسولين من
االقتصادية .الفكرة التجارية التي كانت نصب أعين االثنين كانت
بنكرياس حيوانات وباإلساس من بنكرياس خنزير.
واضحة :استعمال تكنولوجية كوهن – بوير ،تكنولوجية DNA
استخالص وتنقية إنسولين من بنكرياس خنزير لمعالجة
ريكومبيننتي ،لكي يت ّم إنتاج بروتينات بشرية ذات قيمة طبية
مرضى سكري هو بدون شك أحد إنجازات الصناعة
وتجارية في البكتيريا .قدّروا بأنه لتحقيق ذلك يجب دمج الـ DNA
البيوتكنولوجية التقليدية في السنوات .1978-1922
المشفّر للبروتين المطلوب لإلنسان بمالذاة للـ  DNAتحتوي على
رغم ّ
أن صفات اإلنسولين من بنكرياس خنزير تحسن
موقع ُمراقبة لدى البكتيريا ،وذلك باستعمال ناقل مالئم .في نهاية
مر السنين ،إال ّ
أن استعماله تبقى مع إشكالية بسبب
مع ّ
عملية تحول البكتيريا مع بالسميد ريكومبيننتي كهذا من المتوقع أن
ظواهر جانبية وتكلفة مرتفعة نسبيًّا .لو ما زلنا حتى يومنا
يت ّم التعبير عن البروتين الريكومبيننتي البشري في البكتيريا .بوير
هذا نستخلص اإلنسولين من بنكرياس خنزير بكميات
وسوانسون علموا أنّه يوجد طلب كبير لبروتين اإلنسولين ،ولذلك
تخدم  10ماليين إنسان حياتهم متعلقة به ،كنا بحاجة إلى
ّ
فإن إنتاجه في البكتيريا يُجني فوائد اقتصادية.
 10ملياردات من بنكرياس الخنزير في السنة.

رسم  :8.1متطلبات تحقيق تطبيقات بيوتكنولوجية تعتمد على الهندسة الوراثية.
في هذا الرسم يوجد عرض لمسارات البحث والتطوير الرئيسية التي تعتبر األساس لوجود البيوتكنولوجية المعتمدة على الهندسة الوراثية .بيوتكنولوجيا
متطورة كهذه تُتيح من بين أمور أخرى ،تحسين كائنات حية بواسطة تعبير زائد لجينات معيّنة أو الحد من التعبير عن جينات أخرى .باإلضافة إلى ذلك
بعض الجينات التي ُحدّدت وظيفتها يُمكن أن تُستخدم إلنتاج أدوية ،وأحيانًا يُمكن أن تُستخدم الجينات لعالج جيني (وراثي).

أحد إنجازات البيوتكنولوجيا المعتمدة على الهندسة الوراثية هو إنتاج إنسولين بشري في البكتيريا .تطبيق بيوتكنولوجي كهذا يُتيح الحصول
على إنسولين بجودة عالية ،بكميات كبيرة وبسعر منخفض نسبيًّا .لكي يتم التعبير عن بروتين انسان في بكتيريا ،يجب اقحام الى داخل البكتيريا
ناقل مالئم الصق به  DNAبشري يشفر للبروتين المطلوب .لتحقيق تطبيق بيوتكنولوجي شبيه بهذا المبدأ يجب العمل بحسب الخطوات الثالث
المفصلة في الرسم 8.1
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رافق السعي وراء انتاج انسولين من انسان في بكتيريا بواسطة  DNAريكومبيننتي أمال عديدة .إحدى اآلمال كانت أنّه يُمكن إنتاج
كميات كبيرة من اإلنسولين في خلية بكتيريا ّ
وأن استخالصه من البكتيريا ستكون سهلة واقتصادية .وهكذا ،وبالرغم من الصعوبات
المتوقعة وبالرغم من أنه حتى سنة  1976لم يُستنسخ الـ  DNAالمشفّر لإلنسولين ،استثمر كل من سوانسون وبوير  500دوالر
لتأسيس الشركة البيوتكنولوجية األولى في العالَم التي ستعتمد على الهندسة الوراثية .اسم الشركة كان ( Genentechجيننتيك).
النجاح لم يتأخر في التحقق .في سنة  ،1978في يوم واحد بَعد أن استُخلص في شركة جيننتيك إنسولين إنسان من بكتيريا ،باعت
جيننتيك حقوق إنتاج اإلنسولين لشركة ليلي ( )Lillyالتي سيطرة على سوق إنتاج اإلنسولين من البنكرياس .في سنة  1980تم
اصدار الشركة في البورصة األمريكية ،وفي اليوم األول لتداول أسهمها كان السعر االولي للسهم  35دوالر وارتفع إلى  89دوالر،
رقم قياسي تاريخي في تلك الفترة للسهم الواحد في اليوم .ربح بوير وسوانسون  85مليون دوالر كل واحد منهما .العديد من العاملين
اآلخرين الذين حصلوا على أسهم ً
ضا.
بدل من معاشهم أصبحوا أغنياء أي ً
في أعقاب شركة جيننتيك تأسست شركات إضافية استعملت تكنولوجيا الـ  DNAالريكومبيننتي .احتاجت الشركات للمعرفة التي
تراكمت في الجامعات ،وسريعًا اتضح ّ
أن باحثين في مؤسسات أبحاث اكاديمية يمكن أن يكونوا شركاء لمبادرات بيوتكنولوجية
ربحية .يستخدم اليوم العلماء كمستشارين في شركات بيوتكنولوجية واحيانا يتركون مؤسسات األبحاث االكاديمية لصالح مهنة في
شركات بيوتكنولوجية.
ضا ألنّه ،في هذه السنة ،ت ّم الحصول
تحول ليس فقط بسبب نجاح شركة جيننتك في البورصة ،بل أي ً
كانت سنة  1980سنة ّ
على تصريح من معهد الصحة األميركي إلنتاج بروتينات
إضافية في البكتيريا .هذه البروتينات كانت هورمون النمو
قبل أن يصبح من الممكن إنتاج هورمون النمو في
البشري (( )Human Growth Hormoneالفصل )4
البكتيريا ،كان من الواجب استخالصه من الغدد النخامية
والبروتين الذي يحد من نشاط هورمون النمو سوماتوستاتين
ْ
التي مصدرها من الموتى .لتزويد احتياجات  1000ولد،
( .)Somatostatinهورمون النمو ُيعطى ألوالد ال ُين ِتج
ت ّم تشريح  70000جثة سنويًّا .أدى إنتاج هورمون النمو
جسمهم كمية كافية من الهورمون .إذا ال يزودون بهذا الهورمون
في البكتيريا إلى انخفاض تكاليف اإلنتاج وأمن تزويد دائم
يبقون أقز ًاماُ .يساعد هورمون النمو على عالج عظام مكسورة
ً
ونوعي لهذا الهورمون.
أيضا ،وفي معالجة أنواع ّ
معينة من الجروح .في الواليات
المتحدة لوحدها يحتاج حوالي  10000ولد لهذا الهورمون.
ً
في المقابل ،سوماستاتين الذي ّ
يتم إنتاجه في البكتيريا أيضاُ ،يستعمل لمعالجة أشخاص ال يستطيعون إنتاج هذا الهورمون ويمكن
أن يتحولوا إلى “عمالقة” اذا لم يحصلوا عليه.
إمكانية إنتاج كميات كبيرة من البروتين ،أي إنتاج زائد للبروتين
( )Protein overproductionفي البكتيريا ألهداف طبية،
ُ
طرحت على بساط البحث إمكانية استعمال مستنبتات خاليا
حيوانية إلنتاج زائد لبروتينات يُمكن أن تُستعمل كأدوية .أحد
البروتينات الذي يَ ْنتُج بإنتاج زائد في خاليا ثدييات تنمو في
مستنبت ،هو الهورمون اريثروبويتين ()Erythropoietin
أو باختصار  .EPOهذا الهورمون يت ّم إنتاجه في الكلى
بكميات منخفضة ،يُفرز لمجرى الدم ،يصل النخاع العظمي
بواسطة الدم ،وهناك يُحفّز إنتاج خاليا دم حمراء.
بروتين بشري إضافي يت ّم إنتاجه في البكتيريا هو هورمون
النمو .هذا اإلنتاج البيوتكنولوجي يمكن من التنازل عن الحاجة
الستخالص الهورمون من جثث موتى .هذا الهورمون يُعطى
بشكل خاص ألوالد ال يُ ْنتِج جسمهم كميات كافية من الهورمون.
باحثوا شركة أمجين ( )Amgenتمكنوا من اقحام بالسميد
يحتوي على الجين المشفر لـ  EPOالى داخل خاليا تنمو في
مستنبت .تمكنت الخاليا من التعبير الزائد عن هورمون الـ
 ،EPOوبعد استخالص الهورمون من هذه الخاليا تبيّن أنّه
يعمل تما ًما كالـ  EPOالذي يَ ْنتُج في الجسم .الـ  EPOالذي يتم
انتاجه بأساليب الهندسة الوراثية ويحقن لإلنسان ،ينجح في رفع
عدد خاليا الدم الحمراء في مرضى فقر الدم ويوفر الحاجة إلى

الحاجة إلنتاج بروتينات ريكومبيننتية معيّنة (بروتينات يت ّم
إنتاجها بطرق الـ  DNAالريكومبيننتي) في خاليا حيوانات
في مستنبت وليس في بكتيريا سببها أنّه ليس كل بروتين
بشري يت ّم التعبير عنه في بكتيريا يَ ْنتُج في صورته الفعّالة.
ً
مثل :العديد من البروتينات تصبح فعّالة فقط بعد أن ترتبط بها
سكريات معيّنة في أماكن مالئمة على البروتين .هذا األمر
ال يحدُث في البكتيريا ألنّها ال تحتوي على إنزيمات يمكنها
القيام بذلك .باإلضافة إلى ذلك ،ليس كل بروتين بشري يَ ْنتُج
في الشكل الصحيح في خلية البكتيريا .طي ومبنى ثالثي غير
صحيح يعني عدم نشاط صحيح للبروتين.
إيجابية استعمال خاليا في مستنبت لهدف التعبير الزائد هو
ّ
أن هذه الخاليا تنقسم بسرعة وتم ّكن من تعزيز وتيرة إنتاج
البروتين الريكومبيننتي.
عندما تُصاب الكلى ويصبح حاجة لعالج دياليزا ،يتضرر
يتطور لدى المرضى
ضا.
انتاج االريثروبويتين ( )EPOأي ً
ّ
فقر دم حاد (نقص في خاليا الدم الحمراء) يؤدّي إلى ضعف
حاد في الجسم ،وذلك نتيجة لنقص االكسجين .كذلك مرضى
يتطور
السرطان الذين يحتاجون لعالج كيماوي يمكن أن
ّ
لديهم فقر دم .هكذا  EPOريكومبيننتي ينقذ حياة مرضى
السرطان ومرضى الكلى.
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التبرع بالدم .الـ  EPOهو دواء مكلف نسبيًّا ،ودورة مبيعاته السنوية تُقدّر بملياردات الدوالرات .ولكن اتضح ّ
أن مستهلكي الدواء
هم ليس مرضى فقط (انظر لصندوق .)8.1
يوجد اليوم في السوق حوالي  30بروتين يت ّم إنتاجها بطرق
الهندسة الوراثية وتُستعمل كأدوية .معظم هذه البروتينات هي
ّ
تنظم رد فعل جهاز
هورمونات ،عوامل نمو وبروتينات
المناعة .حوالي  300بروتين آخر موجودة في مراحل فحص
إمكانية استعمالها كأدوية .هذا العدد يمثّل جزء بالمئة فقط من
عدد الجينات لدى اإلنسان ،وهذا األمر يدل على إمكانيات
إضافية موجودة في هذا المجال.

مسار البحث والتطوير الذي يهدف الى إيصال بروتين
معيّن إلى خط النهاية كدواء ،هو مسار مكلف جدًّا .تكلفته
تُقدّر بأكثر من مليارد دوالر للبروتين ،وذلك باألساس بسبب
الحاجة إلى تجارب سريرية معقدة بهدف تصريح الدواء.

يهدف بحث وظائف الجينات الى إيجاد جينات إضافية يمكن
استغاللها لتطوير أدوية .مبادئ البحث في وظائف الجينات
المختلفة موصوفة في قصة الغالف الموزعة على افتتاحيات
الفصول المختلفة للكتاب ،وفي الرسم  .8.18يمكن تلخيص
المبادئ على الشكل التالي :لكي نعرف الوظائف المختلفة
لجين ،يسعون من بين أمور أخرى إلى تنظيم التعبير عن الجين (رفع التعبير عنه أو الحد من التعبير عنه بمساعدة الهندسة الوراثية).
عادة تعبير زائد عن جين ومنع التعبير عنه يُتيح فحص كيفية تغيّر سلوك الخلية والكائن الحي ،ومنه ممكن التوصل إلى وظائف
الجين المدروس .بين الحين واآلخر يؤدي بحث كهذا إليجاد جين له أهمية في مجال الطب .جين يصبح له أهمية طبية عندما يؤدي
تنظيم كمية ناتجه في الجسم (زيادة أو تقليل كميته في الجسم) إلى تحسين الحالة الصحية للفرد.
يتواجد اليوم في مختبرات األبحاث في العالَم آالف الجينات
التي يت ّم التعبير الزائد عن نواتجها أو الحد من التعبير عنها.

كيف يت ّم تنظيم التعبير عن نواتج الجين في الخلية؟ أي ،كيف يت ّم التحكم في التعبير عن نواتج الجين في الخلية؟
الهندسة الوراثية تُتيح تعبير زائد لبروتينات لها قيمة طبية في خاليا ثدييات تنمو في مستنبت؟ مثال على تطبيق كهذا هو إنتاج الهورمون EPO
الذي يُعطى للذين يعانون من فقر الدم .كي يت ّم اختبار إمكانية استغالل جينات إضافية إلنتاج أدوية ،يجب التقدُم في مسار يبدأ بتحديد وظائف
جين مفحوص .تقليل التعبير عن جين في كائن حي يمكن أن يُستعمل كدواء في أنواع معيّنة من األمراض.

صندوق  :8.1سموم من مصدر غير متوقع – بروتينات ت ّم إنتاجها بمساعدة الهندسة الوراثية.
يشارك الرياضيون في مسابقات ،سموم غير قانونية لتعزيز األداء هو اغراء يصعب مواجهته .من المعروف ّ
أن سموم
كالمنشطات تعزز من أداءات جسدية معيّنة .من السهل الكشف عن سموم كهذه في فحوصات .في عهد الهندسة الوراثية ،في
مجال الطب بدأ رياضيون باستعمال بروتينين ريكومبيننتيين ،على األقل ،يُمكنها تعزيز األداء ويصعب الكشف عنها لدى
المفحوصين .األول هو هورمون النمو ،والثاني هو الـ  .EPOعندما يت ّم حقن هورمون النمو للبالغين بكمية أكبر بـ  25ضعف
من الكمية التي يستهلكها األوالد ،تؤدي إلى رفع كتلة العضالت وحجمها وهكذا تُعطي أفضلية القوة للمستعملين.
بمساعدة الـ  EPOيرفع الرياضيون المخالفون من تركيز خاليا الدم الحمراء في دمهم ،األمر الذي يرفع من تزويد االكسجين
للعضالت .هكذا يحسّن مستخدمو الـ  EPOاداءاتهم الرياضية في مجاالت رياضية تحتاج إلى قدرات هوائية جيدة كالركض
لمسافات طويلة ،السباحة وسباق الدراجات .من الجدير بالذكر ّ
أن الرياضيين الذين يستهلكون هذه البروتينات الريكومبيننتية
بوجبات كبيرة لتحسين أداءاتهم معرضون لمخاطر صحية ومن ضمنها السرطان.
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تعبير زائد عن ناتج جين في خاليا حيوانية تنمو في مستنبت
استنساخ جين واستنساخ الـ  DNAال ُمكمل له يُتيح تنفيذ تجارب متنوعة تهدف إلى تحديد وظائف الجين.
إحدى العمليات األولى للكشف عن وظائف جين هي التعبير الزائد ( )Over-expressionعن الجين في الخاليا .يُمكن تعريف
تعبير زائد عن جين في خلية كحالة يت ّم فيها إجبار الخلية على إنتاج كمية كبيرة (فائض) من ناتج الجين ( RNAوبروتين أو RNA
فقط) .إحدى الطرق لتحقيق التعبير الزائد في خاليا حيوانية تبدأ بدمج الجين – أو مقطع الـ  DNAالذي يشفّر للبروتين المطلوب –
داخل ناقل مالئم يس ّمى ناقل تعبير .ناقل تعبير ( )Expression Vectorتقليدي هو بالسميد يحتوي على منطقة ُمراقبة مالئمة
بجانبه يوضع الجين \الـ  DNAال ُمكمل المعنيين بالتعبير عنه .لكي يت ّم إكمال عملية العبير الزائد عن الـ  DNAالمطلوب بهدف إنتاج
البروتين المطلوب للخليةً ،
مثل ،يقحمون ناقل التعبير الريكومبيننتي للخاليا .التعبير عن البروتين المطلوب في الخاليا يصبح ممكنًا
بمساعدة منطقة المراقبة لدى الناقل وعوامل نسخ خلوية ترتبط به .بعد الحصول على تعبير زائد لناتج الجين المعيّن ،يفحصون ردة
فعل الخلية للتعبير الزائد هذا بهدف تعريف وظائف الجين.
كما ذُكر للتعبير داخل خاليا عن مقطع  DNAمعيّن ،يجب دمجه داخل ناقل يُتيح التعبير عنه .يمكن تنفيذ دمج كهذا بواسطة عمليات
أساسية موصوفة في فصل  .3كما هو موصوف هناك ،يمكن قطع الناقل والـ  DNAالمخصص للدمج باستعمال نفس انزيمات التقييد
لتمكين الربط بين الـ  DNAالمطلوب والناقل.
للحصول على تعبير زائد عن البروتين يُمكن استعمال الـ  DNAال ُمكمل للجين المدروس .لكي يت ّم دمج ُ DNAمكمل داخل ناقل
إلنتاج ناقل تعبير ،يُمكن استغالل عملية الـ ( PCR-RTرسم  .)8.2هكذا كما هو موصوف في الرسم  ،8.2في المرحلة األولى
يستخلصون  RNAمالئم ناتج عن التعبير عن الجين المطلوب وينتجون  DNAمكمل .في المرحلة التالية يُستعمل الـ  DNAال ُمكمل
لمضاعفة انتقائية للـ  DNAالمطلوب الذي يرغبون اقحامه للناقل .يقومون بذلك بواسطة برايمرات تحتوي على تسلسالت مشتقة
من الـ  DNAالمطلوب .يلصقون المقطع الناتج في الـ  PCRللناقل المالئم ،ويَ ْنتُج ناقل تعبير (رسم  .)8.2إذا كان المقطع المطلوب
الصاقه ال يحتوي على مواقع تقييد في أطرافه يُمكن استعمال  PCRخاص (صندوق )8.2
إحدى العمليات األولى للكشف عن وظائف جين هي تعبير زائد عن ناتج الجين في الخاليا .للحصول على تعبير زائد لناتج الجين
في خلية يجب اقحام الجين إلى داخله (أو الـ  DNAال ُمكمل للجين) عندما يكون ملتصق بناقل .ناقل ي َم ّكن تعبير زائد عن  RNAأو
 RNAوبروتين داخل الخلية يسمى ناقل تعبير .تعبير زائد عن نواتج جين بمساعدة ناقل تعبير تمكن من فحص نوع التغيير الذي
حدث في الخلية نتيجة لهذا التعبير بهدف تحديد وظائف الجين.

148

رسم  :8.2استعمال  RT-PCRإلنتاج ناقل ريكومبيننتي أ ُ ِع ّد للتعبير الزائد عن بروتين.
الناقل  pcDNA-3يم ّكن تعبير زائد عن  DNAمطلوب (إنتاج  RNAوبروتين ناتج عنه) في خاليا ثدييات .بهدف التعبير بواسطة هذا الناقل يجب
الصاق مقطع الـ  DNAالمطلوب في داخله ،عادة ُ DNAمكمل مشتق منه .لهذا الهدف من المتبع إعداد ُ DNAمكمل (مرحلة أ) وتنفيذ مضاعفة للـ
 DNAالمطلوب بواسطة ( PCRمرحلة ب) .لهذا الهدف يستعملون برايمرات لها تسلسل مشابه لتسلسل الـ  DNAالمطلوب .يستغلون مواقع تقييد
موجودة في أطراف المقطع المضاعف لكي يت ّم دمجه في داخل الناقل ( pcDNA-3مراحل ج و-د) .في العملية  7يعدون ناقل التعبير الريكومبيننتي
لالقحام في الخاليا لتمكين عملية التعبير الزائد عن البروتين المطلوب.
 – AmpRالجين الذي يُكسب الصمود لالنتيبيوتيكا أمبيسلين – NeoR ،الجين الذي يُكسب الصمود لالنتيبيوتيكا .G418

كما هو موصوف في الرسم 8.2ج  ،2لناقل تعبير يوجد منطقة مراقبة تمكن نسخ الجين في الخلية المستقبلة .للحصول على تعبير
زائد للبروتين في الخاليا من المتبع استعمال  DNAمكمل مخصص لدمج بداخل ناقل التعبير قريبا من منطقة المراقبة .للحصول على
ُ DNAمكمل ممكن تنفيذ ( RT-PCRرسم  8.2أ-ب) .هكذا يستخلصون  ،RNAينتجون ُ DNAمكمل وبعد ذلك يضاعفون مقطع اﻟ
 DNAال ُمكمل المطلوب بواسطة الـ .PCR
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صندوق  PCR" :8.2يضيف مواقع تقييد" وينجع دمج مقطع  DNAفي ناقل.
القحام مقطع  DNAمحدد لداخل ناقل ،يمكن االستعانة بالـ  .PCRاذا كان مقطع الـ  DNAالذي نريد اقحامه ال يحتوي
في أطرافه على مواقع تقييد مالئمة يمكنها أن تستعمل لالرتباط واالندماج بالناقل ،يمكن عندها استعمال برايمرات خاصة.
هكذا يمكن إجراء  PCRمع برايمرات تحتوي على تسلسل مشتق من الـ  DNAالمطلوب (الذي يحدّد أطراف المقطع الذي
سيُضاعف) وبجواره تسلسل موقع تقييد يضعونه بطرف البرايمر .يُمكن استعمال  PCRبمساعدة برايمرات كهذه  ،ألنّه بَعد
المضاعفة يَ ْنتُج المقطع المطلوب الذي يحتوي في طرفيه على إضافة مصطنعة لمواقع تقييد مطلوبة .في المرحلة التالية يُمكن
استعمال إنزيمات تقييد لقطع المقطع – ناتج المضاعفة – في مواقع التقييد التي أُضيفت في طرفيه وعندها يت ّم دمجه في الناقل
(رسم  .)8.2تدعى العملية من بدايتها وحتى نهايتها استنساخ بواسطة " PCRمضيف مواقع تقييد” .يمكن توضيح استنساخ
بواسطة “ PCRمضيف مواقع تقييد” بواسطة الحالة الخاصة الستنساخ الـ  DNAالمشفّر لـ ( p53رسم )8.3

رسم 8.2

بعد الحصول على ناقل التعبير الريكومبيننتي يستعدون إلدخاله في الخاليا لكي يت ّم التعبير عن الـ  DNAالمطلوب .إدخال الناقل
أو أي مادة وراثية أخرى تت ّم بعملية تسمى تعداء  .Transfectionبعملية تعداء نموذجية يت ّم استعمال مر َّكبات كيميائية (كالـ
 CaPO4أو غيرها) خصصت للمساعدة في ادخال ناجع للـ
 DNAإلى الخاليا .في جزء من الحاالت تؤدي المر َّكبات إلى
بحسب إحدى الطرق البديلة إلدخال  DNAإلى خاليا
ثقوب صغيرة ،في غشاء الخلية ،يدخل من خاللها الـ ،DNA
يستعملون تيار كهربائييؤدي إلى ثقوب صغيرة في غشاء
هذه الثقوب تُغلق الحقًا .بعد دخول ناقل التعبير الريكومبيننتي
الخلية ،حيث تُتيح هذه الثقوب دخول الـ  DNAإلى الخلية.
الذي يحتوي مقطع  DNAمشفّر مطلوب يصبح ممكنًا تعبير
تس ّمى هذه الطريقة الثقب الكهربائي (.)Electroporation
زائد للـ  RNAوالبروتين .تعبير زائد عن الـ  RNAوالبروتين
الكلمة  poreباإلنجليزية معناها "ثقب".
المطلوب يت ّم نتيجة الحتواء الناقل على موقع مراقبة "قوي"
(رسم  .)8.2موقع المراقبة الموجود في ناقل التعبير يرتبط
بنجاعة كبيرة بعوامل نسخ خلوية تفعّل عملية النسخ.

لمضاعفة مقطع ُ DNAمكمل مطلوب هناك حاجة لبرايمرات تحتوي على تسلسالت قواعد موجودة في الـ  DNAال ُمكمل المطلوب .يُمكن قَطع
الـ  DNAال ُمكمل الذي ت ّمت مضاعفته في طرفيه بهدف دمجه في الناقل .إذا لم يحتوي طرفي الـ  DNAال ُمكمل المطلوب على مواقع تقييد
مالئمة ،ممكن إجراء  PCRخاص يس ّمى " PCRمضيف لمواقع تقييد” (صندوق  .)8.2بَعد الحصول على ناقل التعبير المطلوب يدخلونه إلى
الخاليا في عملية تس ّمى “تعداء” .transfection
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رسم  :8.3تخطيط برايمرات بهدف تنفيذ “ PCRمضيف مواقع تقييد" :الحالة الخاصة للجين المشفّر لـ .p53
تسلسل الـ  DNAالذي مصدره الجين المشفّر لـ  p53يظهر باللون األزرق ،وتسلسل البروتين  p53باللون البني .تسلسل الـ  DNAالموصوف هو
للجديلة المشفّرة ("الجديلة العليا") .البرايمرات المخصصة لمضاعفة مقطع الـ  DNAالمشفّر لـ  p53تحتوي على "إضافة" أيضًا ،وهي تسلسل موقع
المراقبة .هذه "اإلضافة" مخصصة لتمكين مضاعفة المقطع المطلوب ،حيث يَ ْنتُج في طرفيه موقعي تقييد مصنعة مطلوبة .مواقع التقييد هذه تُستعمل
لقطع المقطع المضاعف من طرفيه لكي يت ّم دمج المقطع بناقل بالسميدي مالئم.

تعداء ( )transfectionهي عملية يت ّم بها إدخال حوامض نووية ( RNAأو  )DNAإلى داخل الخلية .بعد إدخال ناقل التعبير الذي يحتوي
على الـ  DNAال ُمكمل المطلوب إلى الخاليا ،يصبح ممكنًا في الخاليا التعبير عن  RNAوبروتين .التعبير يصبح ممكنًا نتيجة لوجود منطقة
ُمراقبة قريبة للـ  DNAال ُمكمل .ترتبط بموقع المراقبة هذا عوامل نسخ تفعّل الـ  RNAبوليميراز.
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في أعقاب التعداء تستوعب الخاليا إلى داخلها  .DNAنسبة الخاليا التي تستوعب  DNAتتراوح ما بين أحاد الى عشرات ،ويتعلق
األمر بنوع الخلية وطريقة االقحام .مباشرة بَعد دخول الـ  DNAالمطلوب إلى الخلية وبَعد وصوله النواة يصبح من الممكن التعبير
عنه (إنتاج  RNAومن ثم بروتين) ،ولكن هذا التعبير هو تعبير مؤقت (“( )”transient expressionرسم 8.4ب) .التعبير
مؤقت ّ
ألن الـ  DNAالذي دخل يتحلل بعد أيام محدودة من التعداء .ولكن بنسبة منخفضة جدًّا من الخاليا التي يحدُث فيها التعبير
ضا عملية اندماج الـ  DNAالريكومبيننتي الخاص داخل  DNAالخلية (الجينوم) .هذا االندماج يمنع من تحليل الـ
المؤقت ،تحدُث أي ً
ّ
 .DNAفي أعقاب ذلك وعلى فرض أنه ال يوجد تأثير سلبي لناتج الـ  DNAالمندمج في جينوم الخلية على حياة الخلية ووظائفها،
يبقى الـ  DNAالخاص في جينوم الخلية مع مرور الزمن .باإلضافة إلى ذلك ،في عملية انقسام الخلية ينتقل الـ  DNAالخاص
ضا .في الخلية وفي الخاليا االبنة يصبح تعبير دائم لناتج الجين (“Stable
(الذي مصدره من خارج الخلية) بالوراثة للخاليا االبنة أي ً
مر الوقت ،إذا تغيّرت تصرفات الخلية وكيف تغيّرت؟
( )”expressionرسم  8.4ج) .في أعقاب التعبير الدائم يمكن فحص ،على ّ
هذه المعلومات عن تصرفات الخلية مهمة لفهم وظيفة الجين الذي يت ّم التعبير الزائد عن ناتجه .كمثال ،نعرض الحالة الخاصة للجين
( p53صندق .)8.3

رسم  :8.4تعبير زائد للبروتين  Xفي خاليا حيوانية تنمو في مستنبت.
مقطع ُمشفّر لبروتين  Xدُمج في ناقل التعبير  .pcDNA-3يمكن التعبير عن هذا الناقل في خاليا ثدييات كخاليا انسان أو فأر .الناقل الذي يحتوي على
المقطع المشفّر لـ  Xيقحم لخاليا بالتعداء (التعداء هي عملية يت ّم بها اقحام  DNAأو حتى  RNAللخلية) .يصل الناقل النواة في العديد من الخاليا وهناك
يت ّم نسخه .الـ  RNAالرسول الناتج يُترجم في السيتوبالزم إلى البروتين  .Xالتعبير الناتج هو تعبير مؤقت لـ ( Xقسم ب من الرسم) .هذا التعبير سوف
يتوقف في معظم الخاليا بسبب هدم الـ  DNAالريكومبيننتي .خالل التعبير المؤقت يحدُث في قسم قليل من الخاليا اندماج للـ  DNAالريكومبيننتي في
الجينوم .في أعقاب ذلك يت ّم تعبير دائم لـ ( Xقسم ج للرسم) .بحسب العينة في الرسم ،ال يوجد تأثير سلبي على الخاليا.

مباشرة بَعد نقل ناقل التعبير إلى الخاليا يت ّم تعبير مؤقت لـ  RNAوبروتين( .رسم  )8.4هذا التعبير يتوقف بعد أيام محدودة من التعداء بسبب
تحليل الـ  DNAالذي دخل .في عدد قليل من الخاليا يندمج الـ  DNAفي الجينوم وفي أعقاب ذلك ال يتحلل ويت ّم تعبير دائم ﻟ  RNAوبروتين.
التعبير المؤقت والثابت يُصنفان كتعبير زائد.
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صندوق  :8.3من تعبير زائد إلى تحديد وظائف جين :قصة  ،p53جين على مفرق الحياة والموت
خالل دراسة التغيير السرطاني المسؤول عنه الفيروس ( SV40فصل  ،)7ت ّم إعداد أجسام مضادة ضد انتيجين  Tالتابع لهذا
الفيروس بهدف دراسة كيف يؤدي الفيروس إلى سرطان؟ في سنة  1979نجحت  3مجموعات أبحاث في الواليات المتحدة
وفي انجلترا من تشخيص بروتين له كتلة موالرية مساوية لـ  53Kd (53000دالتون) بواسطة أجسام مضادة ضد أنتيجين
 .Tهذا البروتين وجد ملتصقا النتيجين  Tفي خاليا أعدوا بالفيروس .اتضح أن البروتين الذي حصل على االسم ،p53
مصدره الخلية وليس الفيروس (الفصل  .)7تساءل مكتشفو الـ  p53عن وظيفة الـ  p53في الخلية .لإلجابة عن هذا السؤال
استُنسخ الجين  p53بهدف فحص تأثيرات التعبير الزائد لل  p53عل تصرف الخاليا.
لتقييم وظائف جين ،ومن ضمن ذلك وظائف  ،p53مطلوب
معلومات مسبقة ،فرضيات يمكن فحصها بطريقة تجريبية
وكذلك مجموعات تجريبية لفحص الفرضياتّ .
ألن أنتيجين
 Tالفيروسي يؤدي إلى انقسامات غير مراقبة للخاليا ،كانت
الفرضية
العامة التي ُ
طرحت ّ
أن  p53من الممكن أن يكون متورط في
عمليات سرطانية.

توجه باحثون في معهد وايزمان في بداية سنوات الـ
 80لتنفيذ مهمة استنساخ جين  p53وفي حوزتهم أجسام
مضادة ضد  ،p53وهكذا استُنسخ مقطع اﻟ DNA
المشفّر لـ  .p53خالل فترة قصيرة (في تلك األيام،
استنساخ جين خالل سنة-سنتين ،كان يُعتبر فترة زمنية
قصيرة) كان الباحثون موشي اورن ،فاردا روتر ،ودافيد
جفعول مسؤولين عن استنساخ الجينات والـ DNA
ال ُمكمل الذي يُشفّر لـ  p53في الفأر واإلنسان .هؤالء
ضا عن إيجاد وظائف عديدة
الباحثون كانوا مسؤولين أي ً
لـ  p53في الخلية.

الفرضية المركزة األولية كانت ّ
أن التعبير الزائد لـ  p53في
الخاليا يؤدي الى تحول سرطاني .لفحص هذه الفرضية يوجد
حاجة إلى ناقل تعبير .يمكن إعداد ناقل التعبير الذي يحتوي
على الـ  DNAالمشفّر لـ  p53بمساعدة الـ ( PCRكما هو
موصوف في رسم  .)8.2عند الحصول على الناقل الذي
يمكنه أن يعبّر عن  ،p53يمكن فحص الفرضية األولية بخصوص تورط ممكن لـ  p53في عمليات سرطانية.

لفحص تورط جين بتحول سرطاني ،يقحمون لداخل الخلية ناقل التعبير الذي يحتوي على الجين الذي يوجد شك بتورط بالتحول
السرطاني .اذا كان بالفعل الجين متورطا في التحول السرطاني للخاليا ،ستظهر مجموعات خاليا سرطانية .هكذا ،كما هو
موصوف في رسم 8.5أ ،عند اقحام معا إلى خاليا عادية نواقل تعبير تحتوي على  DNAيشفر لالنكوجينين َ Rasو Myc
َ (Rasو  Mycهي أسماء جينات مسرطنة) ،يؤدي التعبير الزائد لالنكوجينين إلى ظهور تراكم خاليا سرطانية (رسم 8.5أ).
في المقابل ،اقحام الى الخاليا ناقل التعبيرالذي يحتوي على  DNAيشفر لـ  ،p53لم تؤدي إلى تحول سرطاني (الرسم
أن التعبير الزائد عن  p53ال يؤدي إلى تحول الخاليا ّ
8.5ب) .كان االستنتاج من هذه النتائج ّ
وأن  p53ليس أونكوجين.
الفرضية التي ال يت ّم دعمها بواسطة النتائج التجريبية تتطلب فرضية بديلة .وبالفعل ،عندما تراكمت معلومات كافية أصبح من
الممكن طرح فرضية جديدة وبحسبها  p53يقوم في الواقع بكبح عمليات سرطانية .وبالفعل ،عندما اقحم إلى خاليا عادية
في مستنبت ناقل التعبير عن  p53مع نواقل التعبير عن  Rasو Myc-انخفض بشكل كبير عدد تجمعات الخاليا السرطانية
التي نَت َجت (رسم 8.5ج) (قارنوا ذلك بالتعداء بواسطة  Rasو  Mycفقط) .هذا التوجه التجريبي ساهم بالفهم أن  p53هو
جين كابت للسرطان ( .)Tumor suppressor geneاتضح كذلك أن أنتيجين  Tيسبب سرطان بواسطة االرتباط بـ
 p53وشل عمله.

في أعقاب التعداء والتعبير عن الـ  DNAالذي نُقل للخلية يمكن فحص ما إذا تغيّرت الخلية وكيف تغيّرت؟ المعلومات عن التغيير الذي حدث
في الخلية نتيجة للتعبير الزائد عن نواتج الجين مهمة لفهم وظائف الجين .ممكن توضيح هذا المبدأ بواسطة الحالة الخاصة للجين  .p53كما هو
تحول سرطاني لخاليا في المستنبت.
مشروح في صندوق  ،8.5تعبير زائد للجينات المسماة َ Mycو  Rasتؤدي الى ّ
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أ .تعداء خاليا عادية بواسطة نواقل تعبير ﻟ  Mycو  Rasتؤدي لظهور تجمعات خاليا سرطانية

تحول سرطاني
ب P53 .ال يمكنه أن يؤدّي إلى ّ

الجينات الملصقة في البالسميدات
التي تدخل إلى الخلية

تحول سرطاني
ّ
(ظهور تجمعات خاليا سرطانية)

Myc

-

Ras

-

Myc+Ras

+++

P53

-

P53+Ras

-

P53+Myc

-

ج .تعبير زائد عن  p53يكبت تحول سرطاني ناتج عن َ Mycو Ras

رسم  :8.5تعبير زائد عن جينات بهدف دراسة وظائفها :دراسة عالقة جينات معينة بالتحكم بانقسام الخاليا.
قسم أ من الرسم يصف كيف يمكن حث ظهور تجمعات خاليا سرطانية في مستنبت؟ لهذا الهدف يُدخلون إلى خاليا عادية نواقل التعبير التي تحتوي
على االنكوجينات المشفرة لبروتينات َ Mycو  .Rasوفي المقابل ،عند ادخال ناقل تعبير يحتوي على  DNAمشفر لبروتين  p53إلى الخاليا ،ال
تحول سرطاني (قسم ب من الرسم) .باإلضافة لذلك ،بمقدرة الـ  p53كبت تحول سرطاني ممكن حدوثه في أعقاب ادخال َ Mycو  Rasإلى
يحدُث ّ
خاليا عادية (قسم ج من الرسم) .لذلك فإن " p53جين كابت للسرطان" (.)Tumor suppressor

عندما يتم نقل البالسميد الذي يحتوي على الجين  p53باإلضافة للجينين  Mycو  Rasإلى الخاليا .فأن تعبير زائد عنه يكبت مساهمة Myc
َو  Rasفي ظهور تجمعات خاليا سرطانية في المستنبت (رسم 8.5ج) .هذا االكتشاف ساهم بالفهم أن الـ  p53هو جين كابت للسرطان.
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صندوق  :8.3متابعة
يجب دعم دراسة خاليا في مستنبت بواسطة دراسة على جسم اإلنسان .بحسب النتائج من مختبر الباحث األميريكي برت
فوجلشتاين ( )Bert Vogelsteinومن مختبرات أخرى ،حوالي  %50من األورام السرطانية في اإلنسان تحمل طفرة في
الجين  .p53في أورام مختلفة لدى أشخاص مختلفين ُوجدت طفرات مختلفة في الجين  .p53األشكال المختلفة من طوافر
التحول بواسطة الـ Myc
الـ  p53في األورام السرطانية فقدت بدون استثناء تقريبًا مقدرتها على كبت سرطان في اختبار
ّ
َو  .Rasمن هنا يستنتجون أن لـ  p53وظيفة في منع السرطان لدى اإلنسان وأن طفرة به تخل من مقدرته على التصرف
كمانع لتطور السرطان .بسبب أهمية جين  p53هذه فأن المئات من مجموعات الباحثين تجري دراسات لفحص وظائفه .
عدد مقاالت البحث التي تناولت بشكل مباشر أو غير مباشر اﻟ  p53بلغت حوالي  60000في سنة  ،2013عدد قياسي
بالنسبة لدراسة جين واحد .لذلك من بين حوالي  21000جين تشفر لبروتينات في اإلنسان p53 ،يُعتبر اليوم الجين األكثر
دراسة في العالَم.

كتم التعبير عن جين في خاليا حيوانية
لتحديد وظائف جين معيّن في خلية وفي كائن حي ،ليس كافيا االعتماد على التعبير الزائد عن الجين في خاليا المستنبت .أحد األسباب
لذلك هو أ ّ ّن التعبير الزائد ال يؤدي دائ ًما الى تغيير مرئي للعين في الخلية وفي تصرفها .الطرق المكملة تهدف الى تعطيل أو كتم
التعبير عن جين بأمل أن تكون الخلية حساسة النعدام أو كبت التعبير عن الجين.
لتعطيل التعبير عن جين يعملون بمستوى الـ  DNAولكتم التعبير عن جين يعملون بمستوى الـ  .RNAبمستوى الـ  DNAيمكن
إصابة الجين المدروس في الخلية بشكل مو ّجه ،مركز وتشويش تسلسل الجين .يمكن إجراء ذلك في خلية في عملية يت ّم بها تبديل
مقطع في الجين بمقطع يحتوي تسلسل غريب يعطل التعبير عن الجين .باإلضافة ،يمكن استعمال خلية جنينية ت ّم تشويش تسلسل
جين معيّن بها إلنتاج فأر به الجين المدروس مشوش في كل خلية من خالياه .من التغييرات التي حدثت في فأر كهذا نتيجة النعدام
التعبير عن جين معيّن ،يمكن استنتاج وظائف الجين المبحوث في الكائن الحي .وبالفعل ،عندما أُنتج فأر ينقصه  p53في كل الخاليا
اتضحت دون أدنى شك الوظيفة الرئيسية لـ  .p53فئران بدون تعبير عن  p53ماتت من سرطان خالل عدّة أشهر من والدتها (مدة
حياة فأر هو حوالي سنتين) .هذه النتيجة عززت االستنتاج ّ
أن  p53هو جين كابت للسرطان.
من الصعب تشويش تسلسل جين بمستوى الـ  DNAوتعطيل التعبير عنه ،ولذلك ّ
فإن هذه الطريقة غير منتشرة في دراسة خاليا
في مستنبت .في الطريقة البديلة يدرسون تأثير كتم التعبير عن جين في خاليا داخل مستنبت بمساعدة “ُ RNAمعيق"RNA“ .
ُمعيق" معيّن هو  RNAله تسلسل ُمك ّمل لقسم من تسلسل  RNAرسول معيّنُ RNA .معيق يرتبط ﺒ  RNAرسول .في أعقاب
هذا االرتباط يؤدّي الـ  RNAال ُمعيق إلى كتم ترجمة الـ  RNAرسول أو إلى هدمه .عملياُ RNA ،معيق معيّن يكتم بشكل انتقائي
ومركز التعبير عن  RNAرسول معين ويمكن دراسة تأثير كتم التعبير على التعبير عن الـ  RNAفي الخلية .كتم كهذا يُتيح استنتاج
وظائف الجين المبحوث.

الطرق المكملة للطريقة التي تمكن تعبير زائد للبروتين ،والمستعملة هي أيضًا لتحديد وظائف جين ،هي الطرق التي تمكن تعطيل أو كتم التعبير
عن الجين المدروس .تعطيل تعبير بمستوى الـ  DNAيت ّم بواسطة تشويش تسلسل  DNAالجين .بمستوى الـ  RNAيؤدون الى كبت التعبير
عن الـ  RNAبمساعدة "ُ RNAمعيق.
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استغالل " RNAمعيق" لكتم تعبير جين
كما ذُكر ،بحث جوهري بوظائف جين ممكنة بواسطة التحكم في التعبير عنه :تعبير زائد من جهة وكتم التعبير من جهة أخرى.
إحدى الطرق األولى التي فحصت بهدف كتم التعبير عن جينات استغلت  RNAمن نوع  .Anti-senseهذا الـ  RNAيمكن أن
يَ ْنتُج بشكل طبيعي في الخلية .رسم  8.6يوضح أنه يمكن أحيانًا إيجاد مقطع  DNAفي الجينوم يمكن أن يَ ْنتُج منه جزيئان من اﻟ
 .RNAفي هذه الحالة الخاصة كل واحد من الجزيئين يَ ْنتُج من طرف آخر من المقطع .عمليا يَ ْنتُج جزيئان من اﻟ  RNAمن كل
جديلة من الجديلتين المختلفتين لمقطع الـ  .DNAإذا ُوجد في مقطع كهذا جين مشفر لبروتينّ ،
فإن أحد جزيئات الـ  RNAالناتجة
ضا جزيء  RNAمن نوع  Sense. RNAمن نوع
يمر بتغيير ليتحول إلى  RNAرسول .جزيء  RNAرسول يس ّمى أي ً
ّ
 senseهو  RNAله "معنى" ألنه يَ ْنتُج بروتين منه .جزيء الـ  RNAالناتج من االتجاه اآلخر – (وعمليا من الجديلة األخرى)
يس ّمى  Anti-sense RNA. RNAمن نوع  Anti-senseال يشفر لبروتين ،وهو  RNAمع تسلسل مكمل لـ  RNAمن نوع
 .Senseجزيء  RNAمن نوع  Senseوجزيء  RNAمن نوع  Anti-senseيمكن أن يلتصقان معا إلنتاج جزيء RNA
ثنائي الجديلة (رسم 8.6ب) .في أعقاب التصاق كهذا هنالك إمكانيتان .بحسب اإلمكانية األولى تحصل إعاقة لعملية ترجمة الـ
 RNAمن نوع  ،Senseوبحسب اإلمكانية الثانيةيتفكك جزيء الـ  RNAثنائي الجديلة .في اإلمكانيتين ال يمكن استعمال اﻟ RNA
رسول إلنتاج بروتين ،والنتيجة هي كتم التعبير عن جين.
تحول حاد في أعقاب
لـ  RNAمن نوع  Anti-senseنجاعة محدودة في كتم التعبير عن جين مدروس .حدث ،سنة ّ ،1998
اكتشاف  RNAمعيق ثنائي الجديلة يقحم إلى داخل الخلية من الخارج RNA .كهذا يُعيق التعبير بنجاعة أكبر بـ  10أضعاف
من  Anti-sense RNAعادي .كان المكتشفان العالمين األمريكيين أندرو فاير وكريج ميلو (Andrew Fire and Craig
 )Melloاللذان حازا على جائزة نوبل لسنة  2006على هذا االكتشاف.
صنّع صغير من
بحسب مجموعة التجربة التي ّ
طورها كل من ميلو وفاير لكتم تعبير  RNAرسول معيّن ،يجب تزويد ُ DNAم َ
خارج الخلية يسمى " RNAصغير معيق" RNA .صغير معيق (وفي اإلنجليزية  siRNAوهو اختصار لـ small interfering
 )RNAهو  RNAثنائي الجديلة طوله  22زوج من القواعد ،له تسلسل مكمل لتسلسل  RNAرسول معين يريدون كتم التعبير عنه.
يكونون هذا الـ  RNAفي أنبوب اختبار من جديلت َي  RNAتحتويان على تسلسل مكمل الواحد لآلخر ت ّم بناءهما بطريقة كيميائية.
يدخلون الـ  RNAالصغير المعيق للخلية بواسطة التعداء كما هو مبين في رسم  .8.7بعد اقتحام الـ  RNAالصغير المعيق الخلية،
جديلة واحدة منه تتمركز داخل مر ّكب معقد من البروتينات الفريدة من نوعها .داخل هذا المر ّكب المعقد يتمركز الـ  RNAرسول
ضا ذات التسلسل المكمل.
أي ً
االثنان يرتبطان داخل المر َّكب المعقد ،وفي أعقاب ذلك يتحلل الـ  RNAرسول .هكذا يكتم بشكل مر ّكز التعبير عن الـ  RNAرسول
الذي ُو ّجه ضده الـ  RNAالصغير المعيق الذي تسلسله مكمل وخاص.

كتم التعبير عن جين لدراسة وظائفه  .يمكن كتم تعبير بمستوى الـ  RNAبواسطة استغالل " RNAصغير معيق" RNA“ .صغير معيق"
( )siRNAهو  RNAثنائي الجديلة طوله  22زوج من القواعد .جديلة واحدة من هذا الـ  RNAترتبط بجزيئات  RNAرسول ذات تسلسل
مكمل لها (انظروا إلى الرسم في أسفل الصفحة) .في أعقاب هذا االرتباط الذي يحدُث في مر ّكب معقد خاص من البروتينات يتحلل الـ RNA
رسول (رسم .)8.7
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أ .منطقة في الجينوم ومنطقتَي المراقبة المختلفتين في طرفيه

من منطقة كهذه يمكن أن يَ ْنتُج  RNAمن نوع َ Senseو  RNAمن نوع Anti sense

رسم  RNA :8.6من نوع  Anti senseيرتبط بـ  RNAرسول ( )Sense RAويعيق التعبير عنه.
يُ َم ّكن الجينوم أيضًا إنتاج  RNAال يشفر لبروتين .أحيانًا اﻟ  RNAالذي ال يشفر لبروتين هو  RNAمن نوع  .Anti-senseهذا الـ  RNAيمكن أن
يؤدّي إلى تفكيك أو يمكن أن يمنع ترجمة  RNAرسول مك ّمل وهو  RNAمن نوع .Sense

في حيوانات “ ”Knock outيحصلون على تعطيل تعبير كامل (أي ّ
أن الخاليا ال ت ُ ْنتِج  RNAأو بروتين بتاتًا) .في المقابل،
 siRNAالذي مصدره من خارج الخلية يؤدّي الى كتم التعبير ،أي لخفض كمية البروتين ذي الصلة بنسبة  80%-70%فقط .لكن
ضا كتم كهذا يكفي في معظم الحاالت لكي يؤدّي الى تغيير في الخلية (أي يؤدي الى تغير نمط ظاهري خلوي) .التغيير يمكن أن
أي ً
يدل على وظائف الجين الذي ت ّم كتم التعبير عنه .لذلك ،أيضا تعطيل تعبير كامل عن جين في حيوانات  Knock outوكذلك كتم
تعبير بواسطة  RNAصغير معيق هما اداتين حيويتين في البحث المستخدم إليجاد وظائف جين مدروس.
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رسم  :8.7استغالل  RNAصغير معيق من نوع  siRNAلهدف كتم التعبير عن  RNAرسول.
يمكن "فرض" إعاقة التعبير عن  RNAرسول معيّن بواسطة تحليله وذلك بتدخل من الخارج .لهذا الهدف يقحمون إلى داخل الخلية  RNAثنائي الجديلة
عمكون من  22زوج من القواعد يس ّمى  siRNAوبالعربية " RNAصغير معيق" (مرحلة ب في الرسم) .يخططون تسلسل الـ siRNA
صنّ ّ
صغير ُم َ
هذا بحيث يحتوي على تسلسل مكمل لتسلسل الـ  RNAرسول الذي يريدون كتم التعبير عنه .عند تواجده في الخلية تتمركز جديلة واحدة من الـ siRNA
في مر ّكب معقد من البروتينات ،حيث يلتقي بداخله بالـ  RNAرسول (مرحلة ج) .وتكون النتيجة كبت محدد للتعبير (مرحلة د).

تسلسل الـ  RNAالصغير المعيق هو الذي يحدّد “تصفية مستهدفة” لـ  RNAناتج جين معيّن وفي أعقابه يمكن فحص ما اذا تغيّرت تصرفات
الخلية (بمستويات خلوية وجزيئية) .من هذا التوجه التجريبي يمكن االستنتاج ما هي وظيفة الجين المشفّر لهذا الـ RNA؟ رسم  8.7يوضح
نسخ جين معيّن وتحليل الـ  RNAالخاص به بواسطة  RNAصغير معيق الخاص فقط له (يعني ذلك ،ان له تسلسل مكمل له) والذي ينقل إلى
الخلية بطريقة التعداء.
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استعمال  RNAصغير معيق ( )siRNAبهدف دراسة وظائف جين هو اليوم أمر شائع .ممكن تمثيل ذلك بواسطة الحالة الدراسية
للبحث في وظائف الجين المشفر لـ  .p53كما ذُكر ،وجود  p53في كائن حي تم ّكن من كبت السرطان .عالوة على ذلك ،تعبير
زائد قسري للـ  p53في خلية سرطانية يؤدّي أحيانًا إلى موت الخلية .إضافة إلى ذلكُ ،وجد أن  p53هو عامل نسخ يم ّكن نسخ عدد
كبير من الجينات .موت خلية سرطانية نتيجة لتعبير زائد عن  p53يمكن مبدئيا أن يفسر مقدرة  p53على كبت ظهور تراكم خاليا
ضا في خاليا الجسم غير السرطانية
سرطانية في مستنبت .من هذه االكتشافات ُوضعت فرضية – كانت بحاجة إلى إثبات – أنه أي ً
تتعرض ألشعة
يوجد لـ  p53الطبيعي وظيفة في بموت الخاليا في التوقيت المطلوب .كما هو ممثل في الرسم  8.8أ ،في الخلية التي ّ
تؤدّي الى ضائقة ( )stressفي داخلها ،ترتفع بشكل ملحوظ كمية  .p53يواكب أحيانًا االرتفاع بكمية  p53الذي مصدره الجين
الطبيعي موت الخلية .في هذه الحالة يجب تحديد وجود عالقة سببية بين ارتفاع كمية الـ  p53في الخلية وبين الموت .عالقة سببية
مثبتة كهذه تعني أن  p53مطلوب لموت الخاليا ،وأن االرتفاع بكميته ليست ناتج عشوائي يواكب الموت نفسه.
يمكن إثبات عالقة سببية بين تعبير زائد عن  p53في أعقاب
التعرض لألشعة وبين موت الخلية .يقومون بذلك بمساعدة
ّ
 RNAصغير معيق مخصص لتقليل كمية  p53في خلية.
وبالفعل ،كما هو مبين في الرسم 8.8ب RNA ،صغير معيق
ضد  p53الذي يكتم التعبير عنه ،يمنع من موت الخلية في
أعقاب اشعة .من هنا ّ
فإن  p53مطلوب لموت الخاليا في
أعقاب األشعة .أبحاث إضافية أظهرت أن  p53يؤدي إلى
موت الخلية في التوقيت المطلوب ،وذلك مرتبط بقدرته على
التصرف كعامل نسخ .بالفعل في أعقاب األشعة ارتبط  p53في
مناطق المراقبة لجينات لها دور في التسبب بموت مقصود
ومبرمج ( )Apoptosisويؤدي إلى نسخهم .نواتج هذه الجينات
هي التي تنفّذ "أوامر"  p53لقتل الخلية بشكل مبرمج.

لماذا يؤدّي  p53إلى موت خاليا في ظروف توتر معيّنة
كالتعرض ألشعة شديدة؟ كما هو معروف ،األشعة تؤدّي إلى
طفرات ممكن أن تتراكم في جينات معينة تؤدي إلى تورط
فعال في السرطان (كالـ  Rasفصل  .)4يوجد "منطق"
تعرضت ألشعة.
من قبل الكائن الحي لتفضيل موت خلية ّ
وذلك ّ
ألن البديل غير المرغوب هو بقاء الخلية التي تراكمت
وتحولها إلى خلية سرطانية .باإلضافة لذلك
بها الطفرات
ّ
ضا بسبب
 p53مسؤول في خاليا عادية عن كبت سرطان أي ً
مقدرته على كبت تعبير جينات لها وظيفة في تعزيز وتيرة
انقسام الخلية .هذا الكبت يحدُث عندما تصبح الظروف ،في
الخلية العادية وفي بيئتها ،غير مناسبة لمتابعة انقسامات
خاليا غير ضارة.

صندوق  RNA :8.4صغير معيق في تطبيقات بيوتكنولوجية في الطب والزراعة
في العديد من األمراض يمكن إيجاد تعبير زائد لبروتينات تؤدّي إلى المرض .مثال على بروتينات كهذه هي بروتينات لها
عالقة بحساسيات مختلفة .بروتينات مسؤولة عن تكوين أوعية دموية في ورم سرطاني وبروتين الهنتجتين الذي يؤدّي إلى
تعبير زائد عن شكله الطافر إلى مرض هنتنجتون التنكسي .لذلك ازدادت إمكانية استخدام الـ  RNAالصغير المعيق لكتم
التعبير عن الـ  RNAالذي يشفر لبروتينات غير مرغوب فيها .كتم التعبير عن هذه البروتينات قد يؤدّي إلى فوائد طبية ،
وقد ت ّم تسجيل براءات اختراع بالفعل على تسلسالت قصيرة لـ  RNAقد تكون ذات قيمة طبية .هذه التطبيقات يمكن تصنيفها
على أنها عالج جيني.
ضا إقحام  ،DNAإلى داخل الخلية ،يشفر لـ  RNAصغير معيق .إذا اندمج  DNAكهذا
لألغراض الطبية التي ذُكرت يمكن أي ً
داخل الجينوم ،يمكن التأكد من أن التعبير الدائم عن  RNAصغير معيق في الخلية .سيؤدي هذا إلى كتم على المدى الطويل
للتعبير عن  RNAالهدف غير المرغوب فيه .إن كتم تعبير طويل األمد يثير الكثير من اآلمال في استخدام  RNAصغير
معيق إلعاقة تكاثر فيروسات التي يعرف تسلسلها .ومن بين اإلنجازات األخرى  ،يأمل المطورون في تحقيق تقدم كبير في
مكافحة كل من فيروسات مهاجمة النباتات وفيروس نقص المناعة البشرية  ،الذي يسبباإليدز.

يمكن عرض استخدام الـ  RNAالصغير المعيق لدراسة وظائف جين باستخدام الحالة الخاصة للجين  .p53نتيجة لإلشعاع  ،يزداد تعبير p53
في الخلية وتزداد كمية البروتينات المسببة للموت (الشكل  8.8أ) إلثبات وجود صلة سببية بين ازدياد  p53وموت الخلية ،يمكن كتم التعبير
عن  p53بواسطة  RNAصغير معيق.
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تعرضها ألشعة:
أ .خلية معينة ،فيها تعبير صحيح عن  ،p53تموت بعد ُّ

تعرضها لألشعة
ب .التعبير عن  p53بواسطة  RNAصغير معيق ،لم تموت بعد ُّ

رسم  RNA :8.8صغير معيق بهدف كتم تعبير  p53يمكّن من ربط جين الـ  p53بوظيفة التسبب بموت مراقب للخاليا.
التعرض لألشعة .األشعة تؤدّي إلى ارتفاع كمية  p53في الخلية وإلى
 .أخلية مع تعبير طبيعي عن  ،p53وهو جين كابت للسرطان ،تموت بعد
ُّ
ارتفاع نواتج جينات تؤدّي الى موت خاليا مراقب ( .)Apoptosisمن الضروري إثبات أن  p53هو بالفعل سبب الموت ،أي أن الزيادة في
كمية  p53في الخلية هي المسؤولة عن التعبير عن الجينات التي تنفذ القتل .ولذلك يكررون التجربة في أ ويستعملون  RNAصغير معيق ضد
 RNAالـ ( p53قسم ب من الشكل).
 .بخلية اقحم إلى داخلها  RNAصغير معيق له تسلسل مك ّمل لتسلسل  ،p53هي خلية كتم بداخلها التعبير عن  .p53وجد أنه في حالة عدم وجود
ما يكفي من  p53في الخلية وبعد االشعاع ،ال يحدث نسخ مثالي للجينات التي تشفر للبروتينات المنفذة للقتل .نتيجة لذلك  ،ال تموت الخاليا
تعرضت لإلشعاع .تتراكم في الخلية التي ال تحتوي على
تعرضت لإلشعاع .هذا يثبت أن  p53مطلوب للتسبب في موت مراقب لخاليا ّ
التي ّ
دورا في قتل الخاليا التي قد تصبح سرطانية.
 p53بعد ُّ
تحولها إلى خلية سرطانية .وهكذا ،يلعب الـ ً p53
تعرضها لالشعاع طفرات يمكن أن ّ

كما هو موضح في الشكل  8.8ب  ،فإن كبت التعبير عن  p53باستخدام  RNAصغير يمنع من زيادة كمية البروتينات المسببة للموت ،ويمنع
من موت الخلية بعد إشعاع شديد .وبالتالي فإن إحدى وظائف  p53هو التسبب في موت خلية بعد إشعاع شديد .تتطلب وظيفة  p53هذه قدرته
تكون ورم
على التصرف كعامل نسخ مما يزيد من نسخ الجينات التي تسبب إلى موت مراقب للخلية .بهذه الطريقة  ،يقلل  p53من احتمال ّ
سرطاني بعد اإلشعاع.
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تعبير زائد عن ناتج جين في حيوانات ترانسجينية ( ُم َهندَسة جينيًّا)
إقحام جين لخاليا في مستنبت وتعبير زائد عنه يجعل من الممكن فحص وظائف الجين في خلية واحدة كما ُوضح في حالة الجين
المشفر عن ( p53الشكل  .)8.5على الرغم من مزايا التعبير الزائد عن جين في مستنبت خالياّ ،
فإن هذا التعبير ال يؤدي إلى نتائج
مهمة في جميع الجينات .كمثال لذلك يمكن عرض حالة الجين المشفر لهرمون النمو ( .)Growth Hormone = GHيت ّم إفراز
هذا الهرمون من الخاليا النخامية ،ولكن معظم نشاطه ينفّذ داخل خاليا أخرى في الجسم .تعبير زائد عن الهرمون  GHفي نوع
واحد من الخاليا ،في مستنبت ،ال يعني بالضرورة أنّه يمكن أن يوضح كيف يؤثر على تطور الكائن الحي ،وما هي مساهمته في
تنوع الخاليا في الجسم.
من أجل دراسة دور الجين في الكائن الحي بأكمله ( )in vivoفي
سياق عمليات تنموية وعمليات سلوكية ،وحتى في سياق مقاومة
يت ّم إدخال جين الى بويضة كي يندمج في الجينوم .في
تعبيرا زائدًا في الكائن
أمراض ،يجب محاولة التعبير عن الجين
ً
أعقاب اإلدخال ،يمكن أن يندمج عدد من نسخ الجين في
جين،
يحقنون
كالفأر،
حي
الحي ككل .من أجل تعبير زائد في كائن
الجينوم (من نسخة واحدة إلى بضع عشرات) .موقع
ُوضع بالقرب من موقع مراقبة مرغوب ،إلى بويضة مخصبة كما
االندماج في الجينوم عشوائي ،وفي بعض الحاالت قد
هو موضح في الشكل  .8.9أثناء حقن الـ  DNAفي البويضة
يحدُث االندماج داخل جين وظيفي ،ونتيجة لذلك يحدُث
المخصبة ،يت ّم اقحام حوالي  500نسخة من الجين الذين يرغبون
خلل في وظيفة هذا الجين.
تعبيرا زائدًا .هناك بويضات مخصبة ،ألسباب
في التعبير عنه
ً
تقنية ،لن تتلقى هذا الحمض الـ DNAالغريب ،ولكن ببعضها
سيندمج بالجينوم عدة نسخ من الجين .يت ّم ادخال البويضات المخصبة والمحقونة لفأرة حاضنة .في بعض الفئران التي ستلدها هذه
الفأرة سيتواجد الجين المحقون في كل خلية من خالياها .يُطلق على الحيوان الذي يحمل في كل خالياه جينًا ت ّم حقنه "من الخارج"
حيوانًا ترانسجيني ( ،)Transgenic Animalويس ّمى الجين المضاف المندمج في الجينوم  ،Transgeneيمكن أن يؤدي الحيوان
الترانسجيني إلى والدة حيوانات ترانسجينية أخرى ،حيث أن الترانسجين ينتقل بالوراثة المنديلية مع باقي الجينات في الخلية.
الترانسجين الموجود بالقرب من منطقة مراقبة "قوية" يت ّم التعبير
تعبيرا زائدًا ،ويت ّم الحصول على ناتج الجين بفائض .أحيانًا
عنه
ً
 PCRيم ّكن من إيجاد الفئران الترانسجينية ولهذا
يفضلون اختيار نوع معيّن من منطقة المراقبة التي تسمح بالتعبير
الهدف يستعملون برايمرات خاصة بالـ  DNAالمقحم.
عن الترانسجين فقط في خاليا معيّنة لدى الكائن الحي .على سبيل
المثال ،من أجل الحصول على فئران ترانسجينية تحمل الجين
المشفّر لهرمون النمو ،يت ّم استخدام منطقة مراقبة تم ّكن تعبير عن الترانسجين بشكل أساسي في الكبد .في أعقاب التعبير الزائد عن
هرمون النمو في الكبد ،يت ّم إفراز هذا الهرمون إلى مجرى الدم ونتيجة لذلك يكون هذا الهرمون نش ً
طا بيولوجيًا .في الواقع ،كما
يتضح من الشكل  8.10أ ،فإن الفئران الترانسجينية لهرمون النمو تكون أكبر بضعفين من الفئران الضابطة.
اختيار منطقة مراقبة تمكن التعبير عن الجين في الكبد ال يتم بشكل عرضيًا .الكبد هو عضو يُفرز بروتينات الى مجرى الدم،
يمر بها هرمون
والتعبير عن هرمون النمو في الكبد يسمح بإفرازه الى الدم .اإلفراز من الكبد الى الدم هو تقليدللعملية التي ّ
نظرا لكبر حجم الكبد مقارنة بالغدة النخاميةّ ،
فإن التعبير الزائد في الكبد يضمن
النمو في الغدة النخامية .باإلضافة إلى ذلكً ،
 100إلى  1000ضعف من التعبير الزائد عن الهرمون في مجرى الدم .رغم هذا التعبير الزائد ّ
فإن الحيوانات الترانسجينية
ال تكبر أكثر من ضعف حجم الحيوانات الضابطة ،مما يشير ذلك إلى ضابط سلبي ،في الكائن الحي ،وظيفته تحييد جزء كبير
من التأثير الزائد لهرمون النمو.

لتحديد وظائف الجين في كائن حي ،من المتبع إنتاج كائن حي ترانسجيني .كائن حي ترانسجيني هو كائن حي تحتوي كل خلية من خالياه على
جين (أو  DNAمكمل بالقرب من منطقة مراقبة) ت ّم حقنه من الخارج  ،التعبير عن جين كهذا المس ّمى ترانسجين في قسم من خاليا الكائن الحي
أو في كلها يمكن أن يؤدّي إلى تغيير في الكائن الحي .مثال ،تعبير زائد عن الترانسجين المشفّر لهرمون النمو في الفئران أو األسماك أدى الى
زيادة في حجم هذه الكائنات.
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الشكل  :8.9تكوين فأر ترانسجيني :فأر يحمل جين من مصدر خارجي (ترانسجين).
تعبيرا زائدًا عن جين ،وحتى تعبير عن جين مصدره من كائن حي آخر .تعبير كهذا يُتيح دراسة وظائف الجين المعيّن
يمكن إنتاج فأر يوجد في خالياه
ً
في الكائن الحي .بهدف إنتاج فأر ترانسجيني يت ّم حقن العديد من نسخ الجين في بويضات مخصبة .يت ّم حقن الـ  DNAالمطلوب في النواة الكبيرة لهذه
البويضة قبل مرحلة اندماج النوى .يت ّم نقل البويضات المحقونة إلى أُم حاضنة .يت ّم فحص وجود الترانسجين فيخاليا الجسم للنسل باستخدام  .PCRبعد
ذلك يت ّم فحص وجود تعبير عن الترانسجين في الحيوانات الترانسجينية وما هو تأثير هذا التعبير؟ من التغيير البيولوجي الذي حدث في الفأر الترانسجيني
يحدّدون وظيفة الجين المعيّن الذي استُخدم في الترانسجين.

يوضح الشكل  8.9كيف يمكن إنتاج فأر ترانسجيني؟ في المرحلة األولى  ،يت ّم الحقن في بويضة مخصبة بالجين أو  DNAمكمل موجود بجوار
منطقة مراقبة مطلوبة .الجين المحقون يس ّمى ترانسجين .يت ّم نقل البويضات المحقونة إلى فأرة حاضنة .بعد الحقن ،يمر الترانسجين اندماج في
الجينوم ويتطور من البويضة المخصبة فأر ترانسجيني.
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توقع الباحثان األمريكيان ،بالميتر ( )Palmiterوبرينستر ( ،)Brinsterاللذان أنتجا الفئران الترانسجينية لهرمون النمو ،في مقال
نُشر عام  ،1982أنّه ليس بعيدًا اليوم الذي يمكن فيه إنتاج كائنات حية ترانسجينية أخرى تُعبّر عن هرمون النمو الزائد لتحسين
تعبيرا زائدًا عن هرمون النمو .السمكة
الزراعة .وبالفعل ،في عام  1992ت ّم الحصول على األسماك الترانسجينية األولى التي تُعبّؤ
ً
شهرا
شهرا للوصول إلى الحجم المناسب للتسويق ،مقارنةً بـ 36
الترانسجينية المبينة في الصورة  8.10ب احتاجت إلى 18
ً
ً
َ
تحتاجه األسماك "العادية" .هذه الحقيقة ذات أهمية اقتصادية في عالم بحاجة ماسة إلى زيادة اإلمدادات الغذائية غير المكلفة لسكانه.
على الرغم من النجاح ،ال تزال هناك أسئلة حول مخاطر تناول اللحم من هذه األسماك الترانسجينية (بقايا هرمون النمو مصدر
أن المخاطر حقيقة .باإلضافة إلى ذلك هناك مخاوف جدية من ّ
الحساسية) .رغم أنّه ال توجد إثباتات قاطعة ّ
أن أسماك ترانسجينية
لهرمون النمو ستجد طريقها إلى الطبيعة وتسبب القضاء على مجموعات أسماك طبيعية بسبب تكاثرها السريع ،ال توجد لهذه
المخاوف البيئية أسس واقعية .ومع ذلك ،هناك وعي بأنه من الحكمة توخي الحذر وتجنب إيذاء تنوع األنواع .في الوقت نفسه،
تُبذل اليوم جهود كبيرة إلنتاج أسماك ترانسجينية تحمل جينات توفر لها مقاومة لألمراض .هذه األسماك لها قيمة زراعية-اقتصادية
 ،وهي أقل عرضة للنقد العلمي والعام.
في اآلونة األخيرة ،ازداد االهتمام بالحيوانات الترانسجينية التي ت ُ ْنتِج أدوية .أحد األدوية "المرغوب فيها" هو البروتين مضاد-
ثرومبين ( ،)Anti-thrombinوهو بروتين مضاد لتخثر الدم.

الشكل  :8.10الحيوانات الترانسجينية التي يكون فيها الترانسجين هو جين هرمون النمو.
ت ّم استخدام بويضات مخصبة لحقن جين هرمون النمو ،الذي ُوضع بالقرب من منطقة مراقبة مناسبة .ت ّم الحصول على كائنات حية ترانسجينية ،والتعبير
عن جين هرمون النمو في الفأر وسمك السلمون أدّى إلى تسريع نمو هذه الكائنات الحية .هذه الكائنات الحية أكبر بكثير من الكائنات الحية المستخدمة
كضابط (أي الكائنات التي ال تحتوي على جين من مصدر خارجي).
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الشكل  :8.11إنتاج عنزة ترانسجينية تفرز إلى الحليب بروتين -دواء.
في المرحلة أ ينتجون ناقل يت ّم فيه وضع الـ  DNAالذي يشفّر لبروتين الدواء على مقربة من منطقة مراقبة تعمل فقط في خاليا الضرع .يقطعون هذا
الناقل الريكومبيننتي (مرحلة ب) لحقنه في بويضة مخصبة (ج) وفي المرحلة التالية يدخلون البويضة المحقونة إلى عنزة حاضنة (د) .يت ّم فحص
ال َجدْي الناتج في عمليات الوضع التالية ،يت ّم فحص احتوائها على الترانسجين ومقدرتها على إفراز بروتين الدواء في حليبها .يستخلصون الدواء من
الحليب ويتابعون الحلب واالستخالص.

يمكن الحصول على حيوان ترانسجيني يُ ْنتِج دوا ًء يفرزه الى حليبه .على سبيل المثال  ،يمكن أن نُ ْنتِج عنزة ترانسجينية تفرز إلى حليبها كمية
دورا في منع تخثر الدم .لتنفيذ هذا التطبيق ،يت ّم تنفيذ العملية الموضحة في الشكل .8.11
كبيرة من البروتين المضاد للثرومبين  ،الذي يلعب ً
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إنتاج مضاد الثرومبين في خاليا هامستر في مستنبت هي عملية
مكلفةّ ،
ألن كل خلية ت ُ ْنتِج كمية منخفضة نسبيًا من المادة ،كما يلزم
ضا عملية تنقية معقدة .نتيجة لذلك ،في وقت مبكر من سنوات
أي ً
الـ  80من القرن الـ  20فكر العلماء في بدائل .كانت الفكرة األخذ
بالحسبان حقيقة ّ
أن غدد الحليب لدى األبقار والماعز يمكن أن
ت ُ ْنتِج كميات كبيرة من البروتينات المعقدة التي تُفرز خارج الخلية.
ضا
لذلك ،اقترح الباحثون أن ت ُ ْنت َج في غدد الحليب لهذه الحيوانات أي ً
بروتينات ريكومبيننتية ذات قيمة طبية يت ّم إفرازها في الحليب.
إلنتاج حيوان ترانسجيني ،على سبيل المثال الماعز ،يُ ْنتِج بروتينًا
ريكومبيننتي مرغوبًا يُفرز في الحليب تُستخدم أساليب الهندسة
الوراثية .في المرحلة األولى ،يت ّم استنساخ الجين الذي يشفر
البروتين المطلوب وكذلك منطقة مراقبة مناسبة .منطقة مراقبة
مناسبة هي منطقة مراقبة لجين نشط فقط في غدد الحليب للماعز.
بعد االنتهاء من إدخال الجين ومنطقة المراقبة المطلوبة في ناقل
تعبير مناسب ، ،يحقنون الناقل الريكومبيننتي في بويضة مخصبة،
كما هو مبين في الشكل  ،8.11من أجل الحصول على عنزة
ترانسجينية .بعد نقل البويضات إلى ماعز حاضنة ،يجرون لل َجدْي
المولود فحص  PCRإليجاد الماعز التي تحتوي على الترانسجين
في الجينوم .في حالة البروتين الريكومبيننتي المضاد للثرومبين،
تم التعبير عنه كما هو متوقع في خاليا غدة الحليب ونتج كما هو
متوقع في حليب الماعز الترانسجيني.

•أولئك الذين يحتاجون إلى مضادات ثرومبين هم
أوالً أولئك المرضى الذين ال يمكن ألجسامهم أن
ت ُ ْنتِج المبنى الصحيح لهذا البروتين بسبب طفرة في
الجين ( 1من أصل حوالي  5000شخص) .كذلك
يحتاج إلى هذا الدواء المرضى الذين أجريت لهم
عملية جراحية في القلب.
•استخدام ترانسجين إلنتاج بروتين ذي قيمة طبية يت ّم
إفرازه في الحليب يمكن أن يسمح بالحصول على
كمية كبيرة من البروتين المرغوب بجودة عالية.
البروتين عالي الجودة هو بروتين مطوي بشكل
صحيح ومضافة إليه أطراف سكرية في المواقع
الضرورية .باإلضافة إلى ذلك ،فإن عمليات إنتاج
واستخالص البروتين الريكومبيننتي من الحليب
سهلة نسبياً ،حيث يت ّم إفراز البروتين خارج الخلية
وخارج جسم الحيوان الترانسجيني .بسبب هذه
الحقائق قد ينخفض سعر الدواء بشكل كبير.
•كان هناك تأخير طويل في المصادقة على استخدام
الدواء المضاد للثرومبين من حليب ماعز .تنبع
أسباب التأخير من الخوف من أن يستجيب جسم
ُمستهلك الدواء بإنتاج أجسام مضادة .قد يكون هذا
هو الحال إذا لم يكن الدواء نقيا بنسبة  100في
المائة من بقايا بروتينات الماعز التي قد تسببللجهاز
المناعي إلنتاج أجسام مضادة غير مرغوب فيها.
يذكر أن حليب الماعز والجبن المصنوعة منه هو
من ماعز غير ترانسجيني.

تقدر قيمة ليتر حليب كهذا من حيوان ترانسجيني بحوال 2000
دوالر .ومن المثير للذكر ّ
أن سلطات الصحة رفضت سنوات عديدة
المصادقة على تسويق الدواء الذي ت ّم استخالصه من الحليب .في
عام  2006فقط ،أي بعد حوالي  20عا ًما من إقرار الفكرة ،ت ّمت
المصادقة على تسويق أول دواء من حليب حيوانات ترانسجينية:
الدواء المضاد للثرومبين .هذا إنجاز كبير ،ونتيجة لذلك ،يحاولون
اليوم إنتاج أدوية إضافية في حليب الحيوانات الترانسجينية .تتضمن
هذه األدوية بروتينًا يساعد على التئام الجروح  ،وبروتين مضاد لنشاط غاز األعصاب ،وبروتين فيروسي مطلوب للتطعيم ضد
نفس الفيروس.

كما هو مبيّن في الشكل  ، 8.11للحصول على عنزة ترانسجينية ت ُ ْنتِج مضاد الثرومبين الذي يفرز في الحليب  ،يت ّم وضع الجين الذي يشفر
لمضاد الثرومبين بالقرب من منطقة مراقبة مخصصة للسماح بالتعبير الجيني في خاليا الضرع وحدها .يت ّم حقن هذا الترانسجين في بويضات
مخصبة ،وفي النهاية يت ّم الحصول على ماعز ترانسجيني .لتر من حليب الماعز الترانسجينية التي ت ُ ْنتِج مضادة الثرومبين يساوي  2000دوالر.
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