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مجتمع وإقتصاد

هذه
الهندسات
قادرة
على خلق
أجيال «غب
الطلب»
ّ
محددة
المواصفات

علوم

ّ
ّ
«جراحة كيميائية» لجينات بشرية:

ّ
ّ
حل مقترح لألمراض والتشوهات الجينية
ّ
طور العلماء
الصينيون ّ
ّ
تقنية
جديدة لتعديل
الجينات ّ
الضارة
ّ
داخل األجنة
ّ
البشرية ،لتفادي
ّ
وتشوهات
أمراض
ّ
ّ
جينية معينة ،عبر
تعديلها واستبدالها
ّ
كيميائيًا .هذه
ّ
العملية التي أطلق
عليها اسم «الجراحة
ّ
الكيميائية» ًقد
ّ
تشكل مدخال لعالج
الكثير من األمراض
ّ
الجينية غير القابلة
للعالج حتى يومنا!

عمر ديب
ل ـ ـل ـ ـمـ ـ ّـرة األولـ ـ ـ ـ ــى ف ـ ــي م ـ ـجـ ــال ال ـع ـل ــوم
ال ـج ـي ـنـ ّـيــة ،ن ـجــح ال ـع ـل ـمــاء ف ــي تـعــديــل
ً
ً
ـادة ما ّ
تسبب خلال
جينات خاطئة عـ
ّ
ي ـن ـت ــج م ـن ــه م ـ ــرض فـ ــي ال ـ ـ ــدم ي ـســمــى
«بيتا ثالسيميا» ،Beta Thalassemia
وهــو نــاتــج مــن وج ــود تـشـ ّـوه فــي أحد
الـ ـح ــروف امل ـك ـ ّـون ــة لـلـحـمــض ال ـن ــووي
.DNA
وع ـل ــى ال ــرغ ــم م ــن أن هـ ــذه ال ـت ـج ــارب
ال تـ ـ ــزال خ ــاض ـع ــة ل ـ ــ«جـ ــدل أخ ــاق ــي»
حـ ــول ح ـك ـمــة إج ــرائ ـه ــا ع ـلــى ال ـخــايــا
ّ ّ ّ
ّ
الحية ،إل أن
البشرية داخــل األجسام
القانون الصيني سمح بإجرائها ّفي
األس ــاب ـي ــع األولـ ـ ــى م ــن ح ـمــل األج ــن ــة،
ّ
واألميركية
فيما الـقــوانــن األوروبـ ّـيــة
مــا زال ــت ت ـعــارض ذل ــك .إتــاحــة إج ــراء
هذه االختبارات ،التي تعمل وفق مبدأ
«التعديل القاعدي»  ،base editingأمام
ّ
العلماء الصينيني ،يمكن أن تشكل في
املستقبل فرصة ّ
فعالة لعالج أو تفادي
ّ
ّ
الكثير من األمراض الوراثية الجينية،
وق ـ ـ ــد أط ـ ـلـ ــق عـ ـل ــى ع ـم ـل ـي ــة ال ـت ـع ــدي ــل
ّ
الكيميائية من
القاعدي اسم الجراحة
قبل مخترعها «دافيد لو» .David Liu
ّ
الجدير ذكره أن تعديل الكود الجيني
لـيــس مـســألــة حــديـثــة الـعـهــد فــي عالم
الـهـنــدســة الـجـيـنـ ّـيــة ،إذ ط ـ ّـور العلماء
س ــابـ ـق ــا تـ ـقـ ـن ـ ّـي ــات ع ـ ـ ـ ّـدة إلج ـ ـ ـ ــراء ه ــذه
ّ
تقنية «كريسبر
التعديالت ،أشهرها
ّ ّ
كاس  .Crispr-Cas9 »9إل أن آلية العمل
ّ
ّ
وتقنية
التقنية الجديدة
تختلف بني
كريسبر ،الـتــي تستند إلــى استعمال
ّ
كيميائية خـ ّ
ـاصــة تستطيع
إنــزيـمــات
ّ
ّ
أن تـقــوم بقطع أو ق ــص نـقــاط معينة
ف ــي الـ ـك ــود ال ـج ـي ـن ــي ،وتـ ـح ــديـ ـدًا عـنــد
الـجـيـنــات الـخــاطـئــة ،ث ـ ّـم يـقــوم الجسم
ب ـعــدهــا ت ـل ـقــائ ـيــا ب ــإص ــاح ال ـف ــراغ ــات

الناشئة ،ويمألها بالحمض النووي
املناسب والصحيح .لكن هذه التقنية
ال ـن ــاج ـح ــة ف ــي ال ـك ـث ـيــر م ــن الـ ـح ــاالت،
ّ
ّ
املسببة
التشوهات
فشلت في معالجة ّ
ّ
للثالسيميا في األجنة البشرية ،وذلك
خ ــال اخ ـت ـبــارات ع ـ ّـدة ســابـقــة أجــريــت
ف ــي ع ــدد م ــن ال ـجــام ـعــات م ــن ضمنها
جــام ـعــة غ ــوان ـغ ــزو ف ــي الـ ـص ــن .لــذلــك
ّ
صوب العلماء دراساتهم على التقنية
األخرى املسماة «التعديل القاعدي».

كيف يعمل التعديل القاعدي؟
خ ــال ه ــذه الـتـجــربــة ،استنسخ ّ فريق
ال ـبــاح ـثــن م ـج ـمــوعــة م ــن األج ــن ــة من
خـ ـ ــال خ ــاي ــا جـ ـل ـ ّ
ـدي ــة أخ ـ ــذوه ـ ــا مــن
ً
بالثالسيميا،
مرضى مصابني أصــا ُ َ
وزرع ــوه ــا ف ــي بــوي ـضــات أف ــرغ ــت من
العملية ّ
ّ
تطورت
هذه
نواتها .وبنتيجة ّ
البويضات إلــى أجنة صغيرة ناشئة
طياتها ّ
تحمل في ّ
تشوه الثالسيميا.
يستعمل التعديل الـقــاعــدي أنزيمات
مشابهة لتلك التي تستعمل في تقنية
ً
كريسبر ،لكن بدال من قطع الشريطني
ّ
املشكلني للحمض النووي الحلزوني
في مكان الخطأ الجيني ،تستبدل هذه
األنــزيـمــات بأحد األح ــرف G, T, A, C
ّ
التي يتشكل منها الكود الجيني حرفًا
َ
ُ
آخر ،وعادة ما يستبدل  Gبـ  ،Aلعكس
ال ـت ـش ـ ّـوه امل ـس ـ ّـب ــب لـلـثــاسـيـمـيــا ال ــذي
يقوم بالتبديل املعاكس.
وقـ ــد أشـ ـ ــارت الـ ــدراسـ ــة ال ـت ــي نـشــرهــا
الفريق في مجلة «البروتني والخاليا»
ّ
املتخصصة بـهــذا الـفــرع مــن البحوث
إلــى تحقيق نجاح كبير ،لكن جزئي،
في النتائج التي حصدها هذا الفريق.

مشاكل قائمة
ي ـح ـم ــل الـ ـحـ ـم ــض الـ ـ ـن ـ ــووي ال ـب ـش ــري
ّ
ن ـس ـخ ـتــن مـ ــن كـ ـ ــل جـ ـ ــن ،وي ـك ـف ــي أن

ت ـكــون إحــداه ـمــا م ـشـ ّـوهــة ك ــي ّ
تسبب
تشوهًا جينيًا ينتج أمــراضــا ّ
معينة.
م ــا ح ـص ــل خـ ــال الـ ـتـ ـج ــارب األخ ـي ــرة
للفريق الصيني هو أن عملية التعديل
الـ ـق ــاع ــدي ن ـج ـحــت غ ــال ـب ــا ف ــي تــرمـيــم
نسخة واحــدة من الجينات الخاطئة،
ّ
ف ـي ـم ــا ظ ــل ــت ال ـن ـس ـخ ــة األخـ ـ ـ ــرى عـلــى
حالها ،ما أدى إلى نشوء خاليا عادية
وأخرى ّ
مشوهة عند الجنني الواحد.
وع ـلــى رغ ــم أن ه ــذه الـتـقـنـيــة نجحت
ّ ّ
فـ ــي ب ـض ــع حـ ـ ـ ــاالت ،إل أن ن ـجــاح ـهــا
ّ
جزئيًا فــي معظم ال ـحــاالت .لذلك
كــان
ال يـمـكــن تـصـنـيــف االخ ـت ـب ــار نــاجـحــا
باملقاييس اإلنـســانـ ّـيــة املـطـلــوبــة ،ولو
ّ
علميًا على األقــل في إحداث
أنه نجح
ال ـت ـغ ـي ـي ــرات امل ـط ـل ــوب ــة ف ــي ال ـج ـي ـنــات
ّ
املشوهة .إذ ال يزال أمام العلماء طريق

َ
يمكن تقنية التعديل القاعدي أن
تفتح آفاقًا لعالج الثالسيميا في
مراحل ما قبل الوالدة
ّ
العملية وضمان
ليس بطويل إلتمام
نـجــاحـهــا الـكــامــل مــع نسختي الجني
ّ
املشوه في الوقت نفسه.
ووفـ ــق ه ــذا امل ـع ـي ــار ،يـعـتـبــر ال ـخــرق
العلمي الحاصل واعـدًا بعد سنوات
ط ــوي ـل ــة مـ ــن ال ـف ـش ــل مـ ــع ت ـش ـ ّـوه ـ ّـات
ّ
الجينية ،ومــن املتوقع
الثالسيميا
أن يـفـتــح آف ــاق ــا ج ــدي ــدة ل ـع ــاج هــذا
امل ـ ـ ــرض مـ ــن جـ ـ ـ ـ ــذوره ،وف ـ ــي م ــراحّــل
م ــا ق ـبــل ال ـ ـ ــوالدة ح ـت ــى ،ك ــذل ــك فــإنــه
سيتيح معالجة العديد من األمراض
الجينية املشابهة وفق ّ
ّ
اآللية نفسها،
خ ـصــوصــا ف ــي الـ ـ ــدول ال ـت ــي تسمح
ّ
تقنيات التعديل الجيني
باستعمال

لعالج األمراض ذات الصلة.

المستقبل يكمن في الحاضر

ّ
ّ
العملية
يعرف الفريق الصيني أن هذه
م ـ ــا زال ـ ـ ـ ــت غـ ـي ــر ص ــالـ ـح ــة ل ـل ـت ـط ـب ـيــق
ً
ّ
م ـب ــاش ــرة ع ـلــى ال ـب ـشــر ،خ ـصــوصــا أن
فـ ــرص ن ـجــاح ـهــا ب ــال ـك ــام ــل ل ــم تـتــأكــد
تسبب ّ
بعد ،ولكونها ّ
تشوهات أخرى
ّ
ّ
أح ـي ــان ــا ،إل أن مـ ـج ــرد ن ـج ــاح تقنية
ّ
التعديل القاعدي وتخطيها للنتائج
ّ
امل ـحــق ـقــة ســاب ـقــا ف ــي ع ـل ــوم الـهـنــد ّســة
ّ
ّ
الجينية ،يعني أن الباب فتح ،وأنها
مـســألــة وق ــت فـقــط ،حـتــى تقتحم هــذه
ّ
ّ
الطب الجيني ملعالجة
التقنية مسرح
ّ
األم ــراض الــوراثــيــة املتناقلة مــن جيل
إلى آخر.
لـطــاملــا كــانــت ف ـ ّكــرة الـتـعــديــل الجيني
املباشر في األجنة حلمًا من املستقبل،
ّ ّ
إل أنـ ـ ـه ـ ــا ص ـ ـ ـ ــارت الـ ـ ـي ـ ــوم ج ـ ـ ـ ــزءًا مــن
الـحــاضــر .وقــد وصــف داري ــن غريفني،
أح ـ ــد أشـ ـه ــر ال ـع ـل ـم ــاء ال ـج ـي ـن ـ ّـي ــن فــي
جامعة كنت في بريطانيا هذا البحث
ّ
بأنه «خرق تقني كبير ينقل املستقبل
ّ
إلى الحاضر» على الرغم من أن الكثير
من البحوث املكلفة يجب أن تستكمل
حتى الوصول إلى نسبة نجاح كفوءة
وموثوقة.
وفـيـمــا ي ـت ـقـ ّـدم الـعـلــم بـنـحــو مـتـســارع
عـلــى أص ـع ــدة عـ ـ ّـدة ،ومـنـهــا الـهـنــدســة
ّ
الجينية ،تطفو على السطح مـجـ ّـددًا
ّ
األسئلة املرتبطة بأخالقيات العلوم،
ومــدى خــرق بعض مجاالتها لحدود
األخـ ــاق امل ـت ـعــارف عليها واملــرتـبـطــة
ّ
ّ
ودينية ،خصوصًا
اجتماعية
بعقائد
ّ
أن ه ـ ــذه الـ ـهـ ـن ــدس ــات ي ـم ـك ـن ـهــا خـلــق
أج ـيــال «غ ــب الـطـلــب» ت ـجــري هندسة
مواصفاتها قبل خروجها إلى الحياة،
ولـ ـه ــذه األس ـئ ـل ــة امل ـش ــروع ــة م ـجــاالت
نقاش ال تنتهي.

