
 

 هندسة الجينات البشرية.. بين التحدي العلمي والرفض األخالقي

استطاع العلماء منذ تاريخ بعيد ان ينجحوا نجاحا باهرا في تحسين المحصول الزراعي والنسل 

مبادئ الهندسة الوراثية وعلم الجينات. الحيواني بعد تجارب كثيرة ومضنية استخدموا فيها 

وأسهمت تلك الدراسات كثيرا في تحسين الزراعة والصناعة واالستفادة من الكائنات الحية، وقد 

تطورت هذه التجارب لتطال جسم االنسان ولعبت دورا مهما في اكتشاف العديد من االمراض 

ة من هذه التكنولوجيا في الوقاية الوراثية واسبابها وطرق معالجتها فجنت البشرية فوائد جم

.والعالج  

لكن تجارب الباحثين لم تتوقف عند هذا الحد، فها نحن اآلن ازاء ثورة في علم االحياء، وهي 

تقنية تغيير الجينات او ما يسمى بـ )تحسين النسل( و )البشر المعدلين وراثيا(، ما أثار قلق 

من التالعب بحياة البشر في هذه التجارب  ومخاوف العديد من المنظمات العلمية التي حذرت

التي تتجاوز االعتبارات االخالقية واالنسانية. كما انتقدت ايضا منظمات سياسية واعالمية 

وقضائية ودينية هذه االبحاث المزمع اجراؤها والتي تقول انها تضع البشر محل فئران التجارب 

 .لمصلحة بشر اخرين

وقبولهم تغيير الجينات بين رفض العلماء  

في هذا السياق أعلن علماء في الصين أنهم أجروا أول تجربة من نوعها لتغيير الحمض النووي 

ألجنة بشرية مما فجر تنديدات وتحذيرات من مغبة تغيير الخريطة الجينية لإلنسان بطريقة قد  

وخرجت هذه الدراسة األولى من نوعها والتي أجراها علماء من الصين في  ،تستمر أجياال

 دورية إلكترونية غير معروفة اسمها بروتين آند سل

وفي مقابلة نشرت في الموقع اإلخباري لدورية نيتشر، قال جونجيو هوانغ من جامعة صون 

س رفضتا البحث سين الذي أشرف على الدراسة في قوانغتشو، إن دوريتي نيتشر وساين-يات
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وقال إدوارد النفيار المدير التنفيذي لشركة  ،وإن ذلك يرجع بشكل جزئي ألسباب أخالقية

سانجامو بيوساينسيز ومقرها كاليفورنيا "كان هناك شائعات مستمرة" عن أبحاث من هذا النوع 

تجري في الصين وطالبت مجموعة من العلماء بتوقف مثل هذه التجارب. واستطرد "ورقة 

لبحث هذه تنتقل من االفتراضي إلى الواقعي." ويطلق على التقنية المثيرة للجدل اسم ا

وهي بمثابة نسخة حيوية لبرنامج لغوي اسمه )ابحث واستبدل(. ويجيء العلماء  9كريسبر/كاس

بأنزيمات التصقت في البداية مع جين متحور مثل جين مرتبط بمرض ما وبعدها يقومون 

.باستبداله أو تعديله  

وذكرت مجلة تكنولوجي ريفيو التي يصدرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا مؤخرا أن هناك 

ما ال يقل عن ست تجارب منتظرة أو جارية باستخدام هذه التقنية على البويضات أو األجنة 

المسبب  BRCA1 البشرية إلصالح عيوب جينية مثل التي تسبب التليف الكيسي أو جين

العلماء من أن تغيير الحمض النووي للحيوانات المنوية والبويضات أو لسرطان الثدي. وحذر 

األجنة يمكن أن يأتي بتأثير غير معروف على األجيال القادمة ألن هذه التغييرات تنتقل إلى 

وهم يفرقون بين هذه الهندسة التي يمكن انتقالها بالوراثة وتلك التي تعدل الحمض  ،الذرية

 .رة إلصالح جينات مريضة، بحسب رويترزالنووي لخاليا غير متكاث

وفي السياق نفسه تتصدى أكبر منظمة علمية في الواليات المتحدة االمريكية لمخاوف عبر عنها 

للتكنولوجيا  استرشاديهوقررت أطالق مبادرة طموحة لوضع خطوط  باألخالقعلماء ومعنيون 

لطلب". وتسمح هذه التكنولوجيا الجينية الجديدة التي لها القدرة على توفير "مواليد حسب ا

( للعلماء بتغيير أي جين يستهدفونه فعليا. وهذه التقنية شبيهة ببرامج 9كاس-المسماة )كريسبر

الكمبيوتر لمعالجة النصوص لكن في المجال الحيوي وهي تمكن العلماء من رصد اي عيوب 

على براءة االختراع بين وعصفت هذه التقنية بعلم االحياء وأشعلت معارك  ،جينية واستبدالها



شركات ناشئة وجامعات تقول انها يمكن ان تكون مفيدة وثورية مثل تكنولوجيا الحمض النووي 

 التي تطورت في السبعينات والثمانينات وأطلقت صناعة التكنولوجيا الحيوية

ع لها انهما واستجابة لهذه التحذيرات قالت االكاديمية الوطنية االمريكية للعلوم ومعهد الطب التاب

سينظمان قمة دولية في الخريف يستكشف خاللها الباحثون وخبراء آخرون "القضايا العلمية 

تغيير الجين البشري." واالجتماعية لتغيير الجينات  بأبحاثواالخالقية والسياسية ذات الصلة 

.البشرية  

 استخدام الخريطة الجينية للبشر)الجينوم( في عالج االمراض

في سياق متصل نجح العلماء للمرة األولى في رسم خريطة "لمفاتيح التحكم" الجزيئية التي 

يمكنها فتح أو اغالق جينات بعينها داخل الحمض النووي الريبوزي منقوص االكسجين  في 

نوع من الخاليا البشرية وهو انجاز يكشف عن مدى تعقد المعلومات الوراثية  100أكثر من 

بتفسيرها. ففي دورية )نيتشروالتحدي الخاص  ) "Nature"  كشف الباحثون النقاب عن خريطة

يجيء   صفحة 20ما يعرف باسم "الجينوم األعلى" إلى جانب معلومات تتعلق به تقع في نحو 

هذا الجهد العلمي ضمن برنامج بحثي للحكومة االمريكية يطلق عليه )برنامج خارطة طريق 

ويستمر عشر سنوات 2008مليون دوالر وانطلق عام  024الجينوم االعلى( الذي يتكلف  . 

الجينوم البشري هو مجموع الشفرات الوراثية لإلنسان ويضم إجماال المخطط التفصيلي لجميع 

الجينات في خاليا البشر. أما الجينوم االعلى فيشمل الجينات الفعالة وتلك غير الفعالة من هذا 

بالسرطان على سبيل  باإلصابةي لجينوم فرد ما يرتبط الجينوم بمعنى انه لو كان الحمض النوو

المثال لكن هذا الحمض غير فعال بفعل جزيئات في الجينوم االعلى فان من المرجح أال يؤدي 

الحمض الى اصابة هذا الشخص بالسرطان. وفيما أصبح فحص التسلسل الجيني لجينوم األفراد 

د يتعرضون لها فانه بات من األهمية بمكان أمرا شائعا للتنبؤ بمدى مخاطر االمراض التي ق



استكشاف مدى تأثير الجينوم االعلى على مثل هذه المخاطر عالوة على جوانب صحية أخرى. 

 .وفحص تسلسل الجينوم هو جوهر المبادرة التي اعلنها الرئيس االمريكي باراك اوباما

رف على بحوث رسم وقال مانوليس كيليس من معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا الذي أش

الخريطة الجينية التي ضمت ايضا علماء في معامل من كرواتيا وحتى كندا والواليات المتحدة 

"السبيل الوحيد لتحقيق هذه المبادرة هو الجينوم االعلى". واالختالفات في الجينوم االعلى أحد 

بوزي ال تظهر عليها التي لها نفس الحمض النووي الري-األسباب التي تجعل التوائم المتماثلة 

دوما نفس االمراض الوراثية ومنها السرطان. لكن توظيف الجينوم االعلى لخدمة هذه المبادرة 

اذ يقول كيليس في مقابلة "إن العوامل البيئية ونمط المعيشة على مدار حياة الفرد"  ،أمر شاق

بيعة الغذاء والتعرض تؤثر على الجينوم االعلى بما في ذلك التدخين والتمرينات الرياضية وط

للكيماويات السامة وحتى اسلوب تربية الوالدين. وال يكتفى بان يفك العلماء شفرة كيفية تأثير 

الجينوم االعلى على الجينات فحسب بل عليهم أيضا أن يحددوا كيف تؤثر طبيعة الحياة التي 

 .يعيشها الناس على الجينوم االعلى

ا لكامل المادة الوراثية على الكروموسومات فيما تكون هذه ويشمل الجينوم البشري تسلسال جيني

المادة متماثلة في جميع الخاليا بدءا من الخاليا العصبية وحتى خاليا القلب والجلد. ويقع على 

عاتق الجينوم االعلى التمييز بين الخاليا وتحديد تخصصها وعليه فانه نظرا لطبيعة مواصفات 

القلب مثال ال تنتج المواد الكيميائية الخاصة بالمخ كما ان الخاليا هذا الجينوم فان خاليا عضلة 

العصبية ال تتولى صنع األلياف العضلية. وتبين خريطة الجينوم االعلى مدى اختالف كل من 

عن بعضها البعض على  - 127التي تضمنتها الدراسة وعددها -انواع الخاليا واالنسجة 

لماء المشاركين في )برنامج خارطة طريق الجينوم االعلى( مستوى )دي ان ايه(. ونظرا الن الع

يودعون نتائج دراساتهم في قاعدة بيانات عامة وهم يمضون قدما في ابحاثهم يتولى باحثون 

 .آخرون تحليل المعلومات قبل نشر الخريطة رسميا بحسب رويترز



في بريجهام  وقال شامل سوناييف المشارك في هذه الدراسة وهو باحث في علم الوراثة

ومستشفى النساء في بوسطن إنه نتيجة لذلك فان المعلومات الخاصة بالجينوم االعلى قد تقدم 

طوق النجاة النقاذ الحياة بالنسبة الى أطباء االورام الذين يحاولون تحديد العالج. إال ان المستقبل 

ية المطاف يقول يحمل في جعبته الكثير وبدال من ان تكون خريطة الجينوم االعلى هي نها

 ."كيليس "إنني اتوقع انها ستكون بداية عقد من علم الجينوميات العليا

 الجينوم يساعد على اكتشاف عالج ناجح

تووث -ماري-ومن جهة اخرى اقتربت شركة دواء فرنسية من توفير عالج لمرض شاركو

م(. وقالت شركة فارنيه العصبي النادر باستخدام تقنية مستمدة من الخريطة الجينية للبشر )الجينو

( أدى إلى تحسن 3003-إن العالج وهو مركب من ثالثة أدوية يعرف حاليا باسم )بي.اكس.تي

بالمئة مقارنة بعالج وهمي طبقا لمقياس تقييم إعاقة الساقين والذراعين في دراسة  14.4نسبته 

الت مريضا. ويحدث المرض العصبي الوراثي نتيجة ضمور تدريجي في العض 80شملت 

يتسبب في مشاكل في المشي والجري واالتزان ووظائف اليدين. وال يتلقى مرضى متالزمة 

تووث في الوقت الراهن سوى رعاية داعمة فقط مثل تقويم العظام أو العالج -ماري-شاركو

.ايه( وهو أكثر 1الطبيعي او الجراحة. ويضطر حوالي خمسة بالمئة من المصابين بالنوع )

عا الستخدام كرسي متحرك في نهاية األمرانواع المرض شيو . 

إن ما حققته الشركة طبقا للسجالت يمثل  وقال دانييل كوهين الرئيس التنفيذي لشركة فارنيه

"تحسنا يتجاوز تثبيت حالة المرض." واستفاد كوهين وهو أحد الباحثين الذين شاركوا في رسم 

خرائط الجينوم البشري من هذه الخبرة في تطوير تقنية العالج الجديدة التي تحدد أفضل مركب 

وقال "هذا توسع لعلم االعصاب باستخدام  من األدوية المتاحة لمقاومة االهداف الكامنة للمرض.

علم الجينوم البشري اليجاد ما يجب ان نجمعه معا للتصدي للمرض." وتعتزم الشركة التي 
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