
  geneكن تعریف العالج الجیني على أنھ عالج أمراض عن طریق استبدال الجین المعطوب بآخر سلیمیم
replacement  أو إمداد خالیا المریض بعدد كاف من الجینات السلیمة( Gene transfer )   تقوم ھذه

الجینات بالعمل الالزم وتعوض المریض عن النقص في عمل جیناتھ المعطوبة، یمكن أن تكون ھذه األمراض 
إلى األبناء عبر الخالیا الجنسیة ( الحیوان  اآلباءالجینیة المراد عالجھا وراثیة أي إن المرض ینتقل من 

وراثیة وتولدت في الشخص بعد والدتھ نتیجة المنوي أو البویضة ) الحاملة للجین المعطوب أو أمراض غیر 
 .طفرات  حدوث عطب جیني

الجین ھو الوحدة الوراثیة في جسم الكائن الحي ولكل وحدة وراثیة أو جین عمل معین یقوم بھ ویكون ھذا 
   Genome العمل تركیباً أو وظیفیاً لجسم اإلنسان. وأوضحت النتائج األخیرة لمشروع المجین البشري

human   جین فیما كان یعتقد  30.000م أن عدد ھذه الجینات في اإلنسان ھو 2001التي أعلن عنھا عام
مورثة ( جین )، ھذه الجینات مجتمعة تحمل المعلومات الكفیلة إلنماء البیضة الملقحة  100.000أنھ حوالي 

وطول القامة وكذلك  إلى إنسان بالغ كما أنھا مسؤولة عن خصائصھ المظھریة كلون الجلد والشعر والعیون
عبارة عن جزء من الصبغي الذي یتكومن   geneالخصائص الوظیفیة الالزمة لعمل الجسم وبقائھ، والمورثة

على شكل لولب مزدوج وھي عبارة عن خیوط كیمیائیة مكونة من سلسة    DNAمن خیطي حمض نووي  دنا
ملیار زوج في الخلیة  3ین ) یبلغ عددھا وھي أربعة أنواع ( ادینین، سایتوزین، جوانین ثایم،النوویدات

زوج من الصبغیات ومجموع الدنا في الخلیة یعرف  23الجنسیة ویصل طولھا إلى حوالي مترین موزعة على 
بمجین الخلیة، وھذه النوویدات مرتبة ترتیباً دقیقاً وأي خلل في ھذا الترتیب یتولد عنھ طفرة یمكن أن تكون 

اس في الجین أو أن ال یكون لھا أي أثر. وفي كثیر من األحیان یتم إصالح ممرضة إذا حدثت في موقع حس
ھذه الطفرات في نسق ( الدنا ) حیث أنھ یوجد في كل خلیة جھاز إلصالح األعطاب ( الطفرات ) التي تحدث 

 Repair system DNA .في الدنا
 

یمثل الترتیب الدقیق لتسلسل النوویدات في كل صبغي النمط الجیني للشخص وھذا یحدد صفاتھ المظھریة 
كالطول ولون الشعر والجلد والعیون وكذلك خواصھ التركیبیة والفسیولوجیة الالزمة لقیام الجسم بعملیاتھ 

ت التي یتكون منھا صبغیات كل الحیویة المختلفة. وقد یتساءل البعض: كیف ألربع أنواع فقط من النوویدا
حروف اللغة بالبشر أن تعطي ھذا الكم الھائل من التمایز بین الناس؟ ولتسھیل معرفة ذلك یمكن تمثیلھ 

) التي تشكل منھا عدد ال محدود من الجمل وبالتالي مالیین الكتب وكل كتاب یختلف عن اآلخر  28العربیة ( 
نیة والعشرین فقط ولكن بتسلسل حروف مختلف وبالتالي جمل من أنھا جمیعاً تتكون من الحروف الثما

مختلفة وأي استبدال لحرف أو أكثر أو إضافة أو إزالة حرف أو آخر ینتج عنھ جملة غیر مفیدة أو مختلفة، 
ونفس الشيء بالنسب للجین فإنھ ینتج عن ھذا التغیر في أحد النوویدات األربع سواًء كانت باالستبدال أو 

اإلزالة خلل جیني أو ما یعرف بالطفرة. یتم ترجمة المعلومات التي تحملھا الجینات بعملیة معقدة  اإلضافة أو
إلى بروتینات في أكثر األحیان أي أنھ یتم فك شفرة الجینات من لغة النوویدات إلى لغة األحماض األمینیة ( 

ھي المكون  البروتیناتي الجین، ھذه الوحدة األساسیة للبروتینات ) أو لغة البروتین أو تسلسل النوویدات ف
نشاطات الجسم الحیویة، كما تقدم فإن أي  لجمیعاألساس لخالیا الجسم وكذلك للھرمونات والعوامل المنظمة 

تغییر ( طفرة في الجین ینتج عنھ تغییر في بروتین ھذا الجین وبالتالي یؤدي إلى بروتین معطوب وغیر فعال 
ویقدر عدد األمراض المعروفة والتي تسببھا طفرات جینیة بـ ،لى اإلطالق أو إلى عدم إنتاج البروتین ع

مرض وتتراوح بین مرض السكري والربو واألزمة القلبیة إلى السرطان، یقدر عدد الذین یعانون من  1500
% من ھذه الحاالت سببھا تغیرات وراثیة، 80عیوب خلقیة عند المیالد في أمریكا خمسة عشر ملیون شخصاً 

% من حاالت وفیات األطفال جمیعھا مردھا عوامل وراثیة. 40% من حاالت اإلجھاض و 50ا وجد أن كم
% من عدد األسرة في مستشفیات أمریكا شغلت بمرضى األمراض الوراثیة، یتضح من ذلك 30وجد أیضاً أن 

جھ اإلنسانیة وال یجب أن األمراض الوراثیة وغیر الوراثیة الناتجة عن خلل جیني أحد أكبر المشاكل التي توا
فإن تغیرھا غالباً ما یكون ألسباب بیئیة، إن الصحة ھي توازن   genes (أن نلقى اللوم وحده على ( المورثات

  اإلنسان جینومفي التفاعل بین المورثات والبیئة، وكذلك لیس بالضرورة أن كل طفرة وراثیة تحدث في 
genome human )   (یر من األحیان تتولد طفرات في أماكن ال تؤدي إلى تسبب مرضاً حیث أنھ في كث



تغییر في وظیفة البروتین المنتج حیث یكون التغیر في أطراف البروتین المنتج ولیس في مركز البروتین 
 .الفعال، أو قد تسبب الطفرة نقصاً في كمیة الروتین المنتج أو نقصاً في نشاطھ

 
 :ساسیات العالج الجینيا

 :األساسیات في العالج على النحو التاليیمكن تحدید 
 

أو   ( transfer gene )التعرف على الموقع الجیني المعطوب والذي یراد التعویض عنھ، باإلضافة ( 1 )
  ( gene replacement )باإلحالل

 
ت ضرورة توفر الجین السلیم المراد إعطاؤه للمریض، وقد كان ھذا متوفراً تقریباً لنصف عدد جینا ( 2 )

وتوجد   ( DNA Technology recombinant ) (اإلنسان بفضل التقدم العلمي في تقنیات ( تأشب الدنا
  .( cloned )ومنسلھ  ( vectors )ھذه الجینات محمولة على ناقالت

 
 .بعد االنتھاء من مشروع الجینیوم البشري أصبح میسوراً الحصول على أي جین مطلوب

 
ین إلى الخالیا المستھدفة ( سوف یأتي تفصیل ذلك ال حقاً ) أضف إلى ذلك إمكانیة توفر آلیة إلیصال الج ( 3 )

 .الوصول إلى الخالیا المستھدفة
 

ضرورة أال یتسبب ھذا العالج في أي ضرر للمریض كأن یتسبب في حصول طفرة جینیة جدیدة نتیجة  ( 4 )
طیل لجین فعال أو تنشیط لطلیعة الجین ینتج عنھ تع  ( insertional mutagenesis )لدخول الجین المعطى

ً   oncogene )  –( Protoالورمي أو یتسبب في تعطیل الجین المثبط   ( oncogene )لیصبح جینیاً ورمیا
 .لیطلق عقال الجین الورمي والضرر األخیر أكثر احتماالً من األول  ( tumor suppressor gene )للورم

 
یعمل الجین المعطى في خالیا أخرى غیر الخالیا المستھدفة مما یستبب  واحتمال الضرر األخر ھو إمكانیة أن

  B- الثالسیمیا ـ بیتا (عن ذلك آثار سیئة كأن یعمل جین بیتا غلوبین الذي ینقل إلى خالیا نخاع مرضى
thalassemia ) (في خالیا الدم البیضاء، في الوقت الذي یجب أن یعمل فقط في الخالیا الحمراء. 

 
أن ینتج عنھ تحسن في حالة المریض وأن یصل الجین السلیم إلى عدد كاف من الخالیا المستھدفة وأن  ( 5 )

 .أي یعطي نتیجة  ( Expressed )یستقر فیھا ویعبر عن نفسھ

 :طرق إیصال الجین السلیم إلى الخالیا المستھدفة
كیفیة إیصال الجین السلیم إلى الخالیا من أھم المشاكل التقنیة التي تواجھ العالج الجیني وتعوق نجاحھ ھو 

المستھدفة وأن یصل بأعداد كافیة وإلى عدد كاف من الخالیا المریضة وكذلك یكون الجین الجدید في حالة 
استقرار وال یتحطم وكذلك یتمكن من التعبیر عن نفسھ أي ینتج بروتیناً ولتحقیق كل ذلك ال بد من وجود حامل 

الذي لھ الخاصیة الطبیعیة في   ( <vehicle or )قیق األھداف المذكورة والناقللھذه الجینات یمكنھ من تح
  ( < biological )وتعتبر الفیروسات من أفضل الناقالت الحیویة  ( virus )دخول الخالیا ھو الفیروس

لما لھذه الفیروسات من خاصیة   ( Retroviruses )والنوع المستخدم منھا ھو الفیروسات التراجعیة
في صبغیات اإلنسان وتصبح جزءاً جینات الشخص   ( insertion )لوصول إلى خالیا الجسم واالنغراسا

 ابدالً من دنا وعندما تدخل ھذه الفیروسات الخالی  RNA (المعالج، الحمض النووي لھذه الفیروسات ھو ( رنا
من تكوینھ الطبیعي  جزءایصبح یتحول ( الرنا ) إلى ( دنا ) وینغرس في ( دنا ) صبغیات الشخص المستقبل و

وبالطبع عندما ندخل ھذه الفیروسات الحاملة للجین المراد إدخالھ ال یمكن أن یتم ذلك قبل أن یتم شلھا أو 
تعطیلھا لتصبح عاجزة عن أن تسبب أي مرض أو تقتل الخالیا المستقبلة ویتم ذلك عن طریق تقنیات الدنا 

   sequenceوس الجین الممرض أو الذي یساعد على تغلیف الفیروسوالھندسة الوراثیة حیث یزال من الفیر



Packaging  في شكلھ الناضج وبذلك ال یتمكن الفیروس الذي أدخل إلى خالیا اإلنسان من أن یعید إنتاج
فیروس متكامل وناضج ولكن یظل یحمل ھذا الفیروس الجین الذي یساعد على انغراسھ في صبغي الخلیة 

الجین الالزم عن الجین المحمول وبالتالي تمكن العلماء من إیصال الجین السلیم محموالً على المستقبلة وكذلك 
فیروس معطل. من عیوب ھذه الطریقة أن الفیروسات التراجعیة ال تدخل إلى نوع واحد من الخالیا بل إنھا 

ن یعمل الجین في خالیا مختلفة تدخل إلى جمیع أنواع الخالیا وھذا مما یقلل من كفاءة االنتقال وكذلك إمكانیة أ
عن الخالیا المقصودة وبذلك یؤدي إلى نتائج غیر مرغوبة. لذلك یفضل استخدامھ في طریقة العالج خارج 

ف إلى الخالیا المستخدمة فقط خارج الجسم ومن ثم تعاد الخالیا 4ـ حیث یضا  exvivo therapyالكائن الحي
ً أخ ً المعالجة إلى الجسم وسوف نذكر عیوبا  . رى الحقا

 
 

 :أنواع العالج الجیني
   somaticیقسم العالج الجیني بناءاً على الخالیا المستھدفة إلى قسمین: األول ھو العالج للخالیا الجسدیة

gene therapy   أي إصالح أي خالل جیني على مستوى جمیع خالیا الجسم ما عدا الخالیا الجنسیة  الحیوان
 .األنثى ) وكذلك البیضة الملقحة المنوي في الذكر والبیضة في

 
حیث یتم  ( germline gene therapy )والنوع الثاني: ھو العالج الجیني على مستوى الخالیا الجنسیة 

عالج بیضة األنثى أو الحیوان المنوي للذكر أو البیضة الملقحة في مراحل النمو األولى وقبل أن تتمایز إلى 
 خالیا متخصصة. 

في التبعات المترتبة بعد العالج فالعالج الجیني االنتاشي أو الخالیا الجنسیة والزیجوت ینتج  وتختلف الطریقتان
عنھ تغییراً دائماً في النمط الجیني إلى الذریة ومع أن یكون بغر اإلصالح لكن لھ محاذیر حیث أن أي تغییر 

ذا یضعنا أمام مشكلة أخالقیة لذا یجب إجابي أو سلبي یحدث نتیجة ھذا العالج سینتقل إلى األجیال المتعاقبة وھ
التفكیر جیداً قبل اإلقدام على مثل ھذه الطریقة أما العالج الجیني الجسدي فأن أي تغییر یتم لصالح أو ضد 

 .المریض ینتھي مع انتھاء حیاة المریض وال یتم أي تغییر في خالیاه الجنسیة
 

 :تقسیم آخر العالج الجیني
 

العالج الجیني یتعمد على الطریقة التي یتم فیھا إیصال الجین السلیم إلى الخالیا المراد ھناك تقسیم آخر ألنواع 
معالجتھا فإذا دخل الجین إلى جسم المریض وإلى النسیج المستھدف عالجھ یسمى ھذا بالعالج الجیني في 

  ( lnvivo gene therapy ) الحي أو الداخلي
 

 : أما الطریق الثانیة
 

حیث یتم إخراج الخالیا المراد معالجتھا خارج   ( exvivo gene therapy )ج خارج الحيفھي تسمى بالعال
جسم اإلنسان كأن نسحب خالیا الدم أو النخاع مثالً وتنمي في مزارع خلویة ویضاف إلیھا الجین السلیم ومن 

داخل أو خارج الجسم    ثم یعاد إدخال الخالیا المعالجة خارجیاً إلى جسم المریض. وتعتمد الطریقة المستخدمة
على نوع الخالیا المراد عالجھا فالعالج خارج الجسم یتناسب تماماً مع أمراض الدم الوراثیة حیث أن جمیع 

في نخاع العظام حیث یمكن أن نؤخذ   ( pluripotent stem cells )خالي الدم تنشأ من خالیا جذعیة واحدة
ھا الجین السلیم ولیس بالضرورة أن ینغرس الجین المنقول خارج الجسم وتنمى في مزارع خلویة ویضاف إلی

ألن ھذه تحدث   ( replacement gene )في صبغیات أو دنا الشخص المریض ویحل محل الجین المعطوب
 . جداً ولكنھا ضروریة في حالة العالج الجیني واالنتاشي ضئیلةبنسبة 

 
 جانبما في حالة العالج الجیني الجسدي فیكفي أن یغرس الجین الفعال في أي مكان على الصبغي ویعمل إلى 

یوجد اآلن محاوالت عدیدة للعالج الجیني   .( gene addition )الجین المعطوب وھذا ما یعرف بإضافة الجین
 ومرض فقر الدم المنجلي mia ) ( thalasseخارج الجسم ألمراض تؤثر على خالیا الدم مثل الثالسیمیا



Sickle cell anemia) وفقر دم فانكوني( Fanconi's anaemia )  ومرض الحبیبومي(  
glaucomatous disease ) والعوز المناعي الشدید المركب ( severe combined  

immunodeficiency )  تج عن عوز وھذا من أول األمراض التي تمت معالجتھا جینیاً خارج الجسم وھو ین
حیث سمح المعھد القومي   ( Adenosine deaminase ADA deficlency )نازعة أمین االدینوزین

بعالج ھذا المریض جینیاً وھو مرض نادر والمصابون بھ یحملون  1990عام   ( NIH )األمریكي للصحة
الفعال الذي ینتجھ ھذا الجین، تم إدخال الجین السلیم المحمول  التنظیممعطوب وبالتالي ال یوجد   ADAجنیناً ل

على فیروس تقھقري إلى لمفاویات ( خالیا الدم اللمفاویة ) خارج جسم المریض وقد أدى ذلك إلى تحسن في 
ال  أسابیع نظراً ألن اللمفاویات في الدورة الدمویة 6حالة المریض وفي البدایة تحتاج ھذه العملیة أن تتكرر كل 

یزید عمرھا عن شھرین وتستخدم طریقة العالج الجیني خارج الجسم ألمراض أخرى خالف أمراض الدم حیث 
والتي غالباً ما تنتج عن نقص   ( Inborn error of metabolism )تستخدم لعالج األمراض األیضیة

ین السلیم المحمول على ناقلة ویتم أیضاً في ھذه الطریقة إضافة الج التنظیمأنظمة معین نتیجة لخلل جین ھذا 
  )  الفنیل كیتون (إلى خالیا النخاع خارج الجسم ومن ثم تعاد إلى المریض وتم ذلك لمعالجة مرضى بیلة

phenyl Ketonuria )  ( أما العالج الجیني داخل الجسم فإنھ یتم لألمراض التي یصعب الحصول على
ھا خالیا جذعیة فإنھ یتم إیصال الجین السلیم والمحمول مباشرة خالیاھا أو التي ال تنقسم كثیراً أو التي لیس ل

ومرض الحثل   ( lung cystic filbrosis )الكیسي الرئةإلى األنسجة المتأثرة ومثال ذلك عالج مرضى تلیف 
حیث یدخل الجین السلیم المحمول على فیروس تقھقري إلى خالیا   ( Muscular dystrophy )العضلي

المحمول في خالیا   ( dystrophine )الھوائیة في المرض األول وكذلك یحقن جین عضلینالممرات 
وواجھت صعوبات كثیرة إلیصال الجین إلعداد  1990العضالت في المرض الثاني وقد تمت ھذه المحاوالت عام 

المستھدفة. وأمكن كافیة من الخالیا أمكن التغلب علیھا وثبت أن الجین السلیم تمكن من الوصول إلى الخالیا 
إیصال الجین المحمول إلى أكبر عدد من خالیا األنسجة عن طریق حقنھ مباشرة في جدار شرایین المریض 

ویقوم   ( endothelial cells )حیث ینغرس الفیروس الناقل للجین في الخالیا المبطنة لجدار الوعاء الدموي
ز إلى الدورة الدمویة ویصل إلى النسیج عن طریق ھذه الجین في الخلیة بإنتاج البروتین الخاص بھ الذي یفر

الدورة وأیاً كانت الطریقة المستخدمة فإنھ ما زال ھناك صعوبة في الوصول إلى عدد كاٍف من الخالیا 
% من خالیا 5المستھدفة ویكفي أن نتصور أنھ لعالج مرض مثل بیلھ الفنیل كیتون نحتاج إلدخال الجین في 

 .بالیین خلیة 10وي الكبد أي إلى ما یسا
 :العالج الجیني لألمراض غیر الوراثیة

العالج بالجینات لم یقتصر على االھتمام بمعالجة األمراض الوراثیة بل تعداه إلى األمراض غیر الوراثیة والتي 
ن تؤثر في قطاع كبیر من العالم ویوجد اآلن الكثیر من الطرق المعتمدة للتعامل مع عدة أمراض غیر وراثیة وم

 أھمھا السرطان الذي یعتبر في النھایة مرض مناعي حیث یفشل جھاز المناعة في التعرف على الخلیة المحولة
( Transformed cell )  أو السرطانیة والقضاء علیھا ومن ثم تنمو وتنقسم ھذه الخلیة لتولد الورم

  )د التوافق النسیجيالسرطاني ھو تنشیط جھاز المناعة وإحدى الطرق تعتمد على إدخال جین مستض
Histocompatibility Lymphocyte antigen )  من شخص غریب إلى الخالیا السرطانیة للمریض

على سطحھا یتعرف علیھ بسھولة جھاز المناعة للمریض   Antigenوبالتالي تنتج الخالیا السرطانیة مستضد
حیث   ( malignant melanoma )ویقضي على ھذه الخالیا وقد استخدمت ھذه الطریقة لعالج المالنوما

  )من شخص غریب إلى المریض وكان ھذا الجین محموالً في جسم شحمي  ( HLA )یتم إدخال جین
liposome )  وكانت نتیجة ذلك أن انحسر أو أختفى الورم في ثلث المریض ومن االستراتیجیات األخرى

وبالتالي   ( oncogeme )أو الجین المورم المعقدة لعالج السرطان ھو إیقاف نشاط الجین المسبب للسرطان
إیقاف البروتین الذي نتیجة ھذا الجین والذي یحول الخلیة العادیة إلى خلیة سرطانیة وتعرف ھذه االستراتیجیة 

أو تقنیات ( غیر المعین ) والالمعین ھنا ھو خیط: دنا قصیر جداً   ( Antiesense technology )باسم
متمم لسیاق في الجین المورم أي أنھ یتحد مع الجین المورم في   ) ( nucleotidesنوویدة 25ـ  12حوالي 

لولب الدنا مزدوج الخیوط وبالتالي یصبح الجین المورم ثالثي الخیوط وھذا یؤدي إلى إیقاف نشاط الجین 
 .المورم وال یسمح لھ بإنتاج بروتینھ المسرطن

 



الرسول ویمنعھ من أن یترجم ویتحول إلى بروتین وكال  الذي یتحد مع رنا  RNAیمكن أیضاً إعطاء خیط رنا
الطریقتین تؤدي نفس النتیجة أال وھو منع إنتاج البروتین المحول للخالیا العادیة أو المسرطن. ویمكن 
توصیل خیطي الدنا أو الرنا بالعالج الجیني الخارجي أو الداخلي. كما أن ھناك طریقة أخرى لمكافحة الخالیا 

  )و حقنھا بجین منشط للدواء المستخدم لعالج الورم ألن الدواء یعطي في صورتھ غیر النشطةالسرطانیة ھ
protodrug )  وال ینشط أو یعمل إال في النسیج السرطاني الذي یحمل الجین المنشط للدواء وھذا یساعد

یا السلیمة ألن على إعطاء جرعات عالیة من الدواء تقضي على الخالیا السرطانیة وال تسبب ضرراً للخال
ً قتل الخالیا المجاورة لخالیا  الدواء ال ینشط فیھا وال یعمل ووجدت ممیزات لھذه الطریقة حیث یتم أیضا

 . .( bystander effect )السرطانیة فیما یعرف بتأثر المتفرج

 حاذیر العالج الجینيم

في  125العالج الجیني منھا حوالي المعتمدة في  ( protocol ) یوجد اآلن في العالم عدد كبیر من الطرق
في أوروبا وواحد في الصین وآخر في الیابان. ومعظم ھذه البرامج تركز على  48الوالیات المتحدة األمریكیة و 

ً لعالج  11عالج مرضى السرطان ونقص المناعة المكتسب وھناك  أمراض وراثیة وثالث برامج  9برنامجا
 والتھاب المفاصل الرثیاني ( peripheral bascular diseases ) یةلعالج أمراض األوعیة الدمویة الطرف

( Rheumatoid arthritis ) وعود التضیق الشریاني ( restenosis arterial )  ومن أھم ما یشغل
العلماء على ضوء ما سبق ذكره ھو إمكانیة أن یكون لھذا العالج آثار غیر متوقعة وال یحمد عقباھا وأحد ھذه 

و إمكانیة أن ینغرس الجین الجدید في المكان الخاطئ أو في جین سلیم فیسبب إیقافھ وتعطیلھ عن المخاوف ھ
 tumor suppressor العمل ومن أخطر المحاذیر ھو أن ینغرس الجین المحمول في الجین المثبط للسرطان

gene  ن یسبب ھذا اإلنغراس ویوقفھ عن العمل وبذلك تنطلق الخالیا من عقالھا وتنمو نمواً سرطانیاً أو أ
ویحولھ إلى  ( proto-oncogene ) الذي یكون على حالة غیر نشطة لورميالخاطئ تنشیط طلیعة الجین ا

إلى جانب ذلك فإن إمكانیة وصول الجین المنقول إلى الخالیا التناسلیة مسبباً بذلك  ( oncogene ) جین مورم
  .یة واجتماعیةتغییرات أمر قائم مما یترتب علیھ انعكاسات أخالق

  
 م.د. زینب نزار جواد
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