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ي السالمة الأحيائية وبروتوكول 
مقدمة �ف

قرطاجنة للسالمة الأحيائية 

وتوكول تاريخ ال�ب

ــذي  ــة –ال ــة والتنمي ــي بالبيئ ــدة املعن ــم املتح ــر األم ــق مؤمت حق
يُعــرف أيضــا بـ”قمــة األرض”- املنعقــد يف ريــو دي جانــريو، الربازيل 
عــام 1992 انجــازا هائــال يف السياســة الدوليــة بشــأن البيئــة. 
وشــكلت العديــد مــن الوثائــق الناتجــة عــن ذلــك االجتــامع أســس 
القانــون الــدويل بشــأن الســالمة األحيائيــة، مبــا فيهــا جــدول أعــامل 
ــاق األرض)  ــة (ميث ــة والتنمي ــأن البيئ ــو بش ــالن ري ــرن 21 وإع الق

ــوع البيولوجــي.  ــة التن واتفاقي

وجــدول أعــامل القــرن 21 هــو برنامــج عمــل شــامل يف املجــاالت 
االقتصاديــة واالجتامعيــة ومــن أجــل صــون املــوارد الطبيعيــة 
البيئيــة  “اإلدارة  الربنامــج  مــن   16 الفصــل  يتنــاول  وإدارتهــا. 
ــة  ــة األحيائي ــرار أن التقني ــك بإق ــة” وذل ــة األحيائي الســليمة للتقني
الحديثــة ميكنهــا أن تقــدم إســهاما هامــا يف تحســني األمــن الغــذايئ 

ــة.  ــة البيئي ــة والحامي والصح

ــادئ تحــدد  ــة هــو سلســلة مب ــة والتنمي ــو بشــأن البيئ وإعــالن ري
حقــوق الــدول ومســؤولياتها. ويســمح املبــدأ 15 للبلــدان باتخــاذ 
إجــراءات احرتازيــة ملنــع التدهــور البيئــي حيــث توجــد تهديــدات 
بوقــوع رضر بالــغ أو رضر يتعــذر إصالحــه برغــم عــدم وجــود أدلــة 

قاطعــة عــىل ذلــك الــرضر (انظــر املربــع أدنــاه).

الوحدة 1
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المبدأ 15
 من إعالن ريو بشأن البيئة 

والتنمية

ازي عىل نطاق واسع من أجل  “ينبغي للدول تطبيق النهج الح�ت
حماية البيئة حسب قدرة كل منها. وإذا لحت تهديدات بوقوع 
ف  اه�ي ر يتعذر إصالحه، لن يكون الفتقار لل�ب ر بالغ أو �ف �ف

العلمية ذريعة لتأجيل اتخاذ التداب�ي الفعالة من حيث التكلفة 
 .” ي

للحول دون وقوع التدهور البي�أ

.)1992b( ي بالبيئة والتنمية
المصدر: مؤتمر الأمم المتحدة المع�ف

ــدر  ــتدامة مص ــة املس ــدويل بالتنمي ــع ال ــزام املجتم ــد الت وكان تزاي
إلهــام لوضــع اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي. فهــي متثــل خطــوة 
متقدمــة يف ســبيل صــون التنــوع البيولوجــي، واالســتخدام املســتدام 
ــن  ــة م ــع النابع ــاوية للمناف ــة واملتس ــاركة العادل ــا واملش ملكوناته
اســتخدام املــوارد الجينيــة. وتتنــاول االتفاقيــة ســبل الحصــول 
عــىل التكنولوجيــا األحيائيــة ومشــاركة منافعهــا يف املادتــني 16 
مــع  (“التعامــل  ونقلهــا”) و19  التكنولوجيــا  عــىل  (“الحصــول 
ــادة 8 (ز)  ــاول امل ــا”). وتتن ــرش منافعه ــة ون ــا األحيائي التكنولوجي

واملــادة 19 (3) مســألة الســالمة يف التكنولوجيــا األحيائيــة. 

وبصفــة خاصــة، تدعــو املــادة 8 (ز) األطــراف يف االتفاقيــة إىل وضــع 
ســبل لتنظيــم املخاطــر املرتبطــة باســتخدام وإطــالق كائنــات حيــة 
ــا  ــون له ــة يرجــح أن تك ــا األحيائي ــن التكنولوجي محــّورة ناتجــة ع
آثــار عكســية عــىل صــون التنــوع البيولوجــي واســتدامة اســتخدام 
هــذا التنــوع أو إدارة تلــك املخاطــر أو الســيطرة عليهــا أو املواظبــة 

عــىل اســتخدام الســبل املوجــودة. 

المادة 8 )ز(
 من اتفاقية التنوع البيولوجي: 

ي الموقع الطبيعي 
الصون �ف

“يجب أن يضع كل طرف مشارك، بقدر 
ي الأمر: 

مكان وحسبما يقت�ف الإ

سبال لتنظيم المخاطر المرتبطة باستخدام وإطالق كائنات حية 
محّورة ناتجة عن التكنولوجيا الأحيائية يرجح أن تكون لها آثار 
بيئية عكسية قد تؤثر عىل صون التنوع البيولوجي واستدامة 

استخدام هذا التنوع، أو إدارة تلك المخاطر أو السيطرة عليها، 
أو المواظبة عىل استخدام السبل الموجودة، مع أخذ المخاطر 

ي العتبار.
نسان �ف ي قد تتعرض لها صحة الإ

ال�ت

وعــالوة عــىل ذلــك، تناشــد املــادة 19 (3) األطــراف ملراعــاة الحاجــة 

إىل بروتوكــول مــا وطرائقــه مــن أجــل ســالمة نقــل الكائنــات الحيــة 
املحــّورة الناتجــة عــن التكنولوجيــا األحيائيــة والتــي قــد تكــون لهــا 
آثــار عكســية عــىل صــون التنــوع البيولوجــي واســتدامة اســتخدام 
هــذا التنــوع، وكذلــك مــن أجــل ســالمة التعامــل مــع تلــك الكائنات 

ــتخدامها. وسالمة اس

المادة 19 )3(
من اتفاقية التنوع البيولوجي:

التعامل مع التكنولوجيا الأحيائية ون�ش منافعها

ي اعتبارها الحاجة اىل بروتوكول ما وطرائقه، 
“تضع الأطراف �ف

يضع الإجراءات المناسبة، بما يشمل وبصفة خاصة اتفاقا مسبقا 
ي مجال سالمة نقل أي كائنات حية محّورة ناتجة عن 

عن علم �ف
التكنولوجيا الأحيائية قد يكون لها آثار عكسية عىل صون التنوع 
ي مجال 

البيولوجي واستدامة استخدام هذا التنوع، وكذلك �ف
سالمة التعامل مع تلك الكائنات وسالمة استخدامها”.

وبوضــع تلــك األحــكام يف الحســبان، قــرر مؤمتــر األطــراف يف 
ــول  ــع بروتوك ــاين وض ــه الث ــي يف اجتامع ــوع البيولوج ــة التن اتفاقي
بشــأن الســالمة األحيائيــة، يركــز بصفــة خاصــة عــىل نقــل الكائنــات 
ــار عكســية  ــا آث ــد تكــون له ــي ق ــة املحــّورة عــرب الحــدود الت الحي
عــىل صــون التنــوع البيولوجــي واســتدامة اســتخدام هــذا التنــوع، 

ــار.  مــع أخــذ صحــة اإلنســان يف االعتب

ــاغ  ــة، ص ــالمة األحيائي ــت للس ــه مؤق ــل كتوجي ــة تعم وكأداة أولي
برنامــج األمــم املتحــدة للبيئــة مجموعــة مبــادئ توجيهيــة تقنيــة 
دوليــة للســالمة يف مجــال التكنولوجيــا األحيائيــة” التــي اعتمدتهــا 
“املشــاورات العامليــة للخــرباء املعينــني مــن الحكومــات” يف القاهــرة 

ــون األول/ ديســمرب 1995. يف كان

ويف عــام 1996، شــكل مؤمتــر األطــراف يف اتفاقية التنــوع البيولوجي 
فريــق عمــل مخصصــا مفتــوح العضويــة بشــأن الســالمة األحيائيــة 
ــت  ــل س ــق العام ــذا الفري ــى ه ــول. والتق ــرشوع بروتوك ــع م لوض
ــه  ــة اجتامع ــدم يف نهاي ــي 1996 و1999، وق ــني عام ــا ب ــرات م م
األخــري مــرشوع بروتوكــول لــيك ينظــر فيــه مؤمتــر األطــراف 
ــة،  ــر 1999 يف قرطاجن ــباط/ فرباي ــد يف ش ــتثنايئ ُعق ــامع اس يف اجت
كولومبيــا. ومــع ذلــك، مل يتمكــن مؤمتــر األطــراف مــن إنهــاء أعاملــه 
ــامع  ــر األطــراف أول اجت ــق مؤمت ــك، عل ــة. ونتيجــة لذل يف قرطاجن
اســتثنايئ لــه واتفــق عــىل االنعقــاد الحقــا يف أقــرب وقــت ممكــن.

ــة  ــول قرطاجن ــد بروتوك ــددا واعتم ــراف مج ــر األط ــد مؤمت وانعق
للســالمة األحيائيــة يف 29 شــباط/ فربايــر 2000 يف مونرتيــال، بكنــدا. 
ودخــل الربوتوكــول حيــز التنفيــذ يف 11 أيلــول/ ســبتمرب 2003 
عقــب تصديــق الطــرف الخمســني عليــه. ويف كانــون األول/ديســمرب 

ــا. ــه 173 طرف ــول أو صــدق علي ــد انضــم للربوتوك 2021، كان ق

ما هي السالمة الأحيائية؟

ــة  ــه إىل حامي ــع معاني ــة يف أوس ــالمة األحيائي ــح الس ــري مصطل يش
البيئــة وصحــة اإلنســان مــن األرضار املحتملــة التــي قــد تنتــج عــن 

ــة. العوامــل األحيائي
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ومبوجــب اتفاقيــة التنــوع البيولوجــي، وعــىل وجــه التحديــد 
ــه  ــار إلي ــة،1 (املش ــالمة األحيائي ــة للس ــول قرطاجن ــب بروتوك مبوج
الحقــا بـ”الربوتوكــول”)، يشــري مصطلــح الســالمة األحيائيــة إىل 
إجــراءات الســالمة التــي تهــدف إىل تنظيــم األخطــار املرتبطــة 
عــن  الناتجــة  املحــّورة  الحيــة  الكائنــات  وإطــالق  باســتخدام 
ــة  ــار بيئي ــا آث ــون له ــح أن تك ــي يرج ــة، والت ــا األحيائي التكنولوجي
معاكســة قــد تؤثــر عىل صــون التنــوع البيولوجــي وعىل االســتخدام 
املســتدام لذلــك التنــوع، أو إدارة تلــك األخطــار أو الســيطرة عليهــا، 
مــع أخــذ صحــة اإلنســان يف الحســبان. والســالمة األحيائيــة مجــال 
متعــدد التخصصــات، يتضمــن عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص: علــم 
األحيــاء وعلــم اإليكولوجيــا وعلــم األحيــاء املجهــري وعلــم األحيــاء 
الجزيئــي وعلــم أمــراض الحيــوان والنبــات وعلــم الحــرشات، وكذلك 
اعتبــارات تتصــل بالزراعــة وبالطــب باإلضافــة إىل االعتبــارات 

ــة. ــة العام ــة، والتوعي ــة االجتامعي ــة واالقتصادي القانوني

ما هي الكائنات الحية المحّورة؟ 

وفقــا لربوتوكــول قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة املــادة 3، الفقرتــني 
(ز) و(ط):

ــىل  ــن حــي يحــوز ع ــّور” أي كائ ــن الحــي املح ــي “الكائ ( أ)  يعن
ــة تــم الحصــول عليهــا مــن  تركيبــة جديــدة مــن مــواد جيني

ــة. ــة الحديث ــا األحيائي ــتخدام التكنولوجي ــالل اس خ

( ب)  تعني “التكنولوجيا األحيائية الحديثة” تطبيق:
(i)  تقنيــات الحمــض النــووي التــي تجــري يف األنابيــب 
املختربيــة، والتــي تشــمل الـــ DNA املؤتلــف والحقــن 
املبــارش للحمــض النــووي يف الخاليــا أو العضيــات؛ 

ــىل  ــة، ع ــة التصنيفي ــى الفئ ــا يتخط ــا مب ــج الخالي (ii)  أو دم
نحــو يتغلــب عــىل حواجــز التكاثــر أو إعــادة االئتــالف 
الفســيولوجي الطبيعيــة، والتــي هــي ليســت مــن بــني 
واالنتقــاء  التقليــدي  االســتيالد  املتبعــة يف  التقنيــات 

ــي. الطبيع

ولذلــك فالكائــن الحــي املحــّور هــو كائــن يتضمــن تركيبــة جديــدة 
مــن املــادة الجينيــة وينتــج عــن: إمــا (1) التعديــل املخــربي 
لجزيئــات الحمــض النــووي (الـــ DNA أو الـ RNA) وإمــا (2) دمج 
الخاليــا بــني كائنــات تنتمــي لفئــات تصنيفيــة مختلفــة. ويف أي مــن 
الحالتــني، لنعتــرب أن الكائــن كائــن حــي محــّور، فينبغــي للتقنيــات 
املســتخدمة يف تطويــره أن تكــون تقنيــات “تتغلــب عــىل حواجــز 
التكاثــر أو إعــادة االئتــالف الفســيولوجي الطبيعيــة، وليســت مــن 
بــني التقنيــات املتبعــة يف االســتيالد التقليــدي واالنتقــاء الطبيعــي”.

ــبيل  ــىل س ــة ع ــة الحديث ــا األحيائي ــات التكنولوجي ــن تقني وتتضم
املثــال ال الحــرص: تقنيــات تجــري يف األنابيــب املختربيــة عــىل الـــ 

1  يتوافر نص بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية من خالل 
.http://bch.cbd.int/protocol/text

DNA وعــىل الـــ RNA بغــرض تعديــل املــادة الجينيــة يف كل أنــواع 
ــات والفريوســات،  ــات وامليكروب الكائنــات مثــل: النباتــات والحيوان
وذلــك –مثــال- بإدخــال جينــات أو سالســل أخــرى للحمــض النــووي 

أو تعديــل تلــك الجينــات أو السالســل أو حــذف أي منهــا.

وتوكول  وتوكول ونطاق ال�ب الغرض من ال�ب

ــتوى  ــامن مس ــهام يف ض ــول يف “اإلس ــن الربوتوك ــرض م ــل الغ يتمث
كاٍف مــن الحاميــة يف مجــال ســالمة نقــل الكائنــات الحيــة املحــّورة 
الناتجــة عــن التكنولوجيــا األحيائيــة الحديثــة والتــي قــد تكــون لهــا 
آثــار عكســية عــىل صــون التنــوع البيولوجــي واســتدامة اســتخدام 
هــذا التنــوع، وكذلــك يف مجــال ســالمة التعامــل مــع تلــك الكائنــات 
وســالمة اســتخدامها، مــع وضــع صحــة اإلنســان يف االعتبــار، 
والرتكيــز بصفــة محــددة عــىل االنتقــال عــرب الحــدود” (املــادة 1). 

يضــع الربوتوكــول قواعــدا وإجــراءات للتعامــل مــع الكائنــات الحيــة 
املحــّورة ونقلهــا واســتخدامها. ويركــز الربوتوكــول عــىل انتقــال 
ــة  ــا للبيئ ــد تقدميه ــدود بقص ــرب الح ــّورة ع ــة املح ــات الحي الكائن
ــة أو  ــارشة كأغذي ــتخدام مب ــرض االس ــدة بغ ــات املع ــك الكائن وتل
كأعــالف أو للتصنيــع. ويســعى الربوتوكــول إىل حاميــة التنــوع 
البيولوجــي مــن األخطــار املحتملــة التــي تشــكلها الكائنــات الحيــة 
املحــّورة الناتجــة عــن التكنولوجيــا األحيائيــة الحديثــة، مــع مراعــاة 

ــة، 2003).  ــدة للبيئ ــم املتح ــج األم ــان (برنام ــة اإلنس صح

ــي  ــّورة الت ــة املح ــات الحي ــول كل الكائن ــاق الربوتوك ــمل نط ويش
قــد تكــون لهــا تأثــريات معاكســة عــىل التنــوع البيولوجــي أو 
صحــة اإلنســان. ولكــن قــد تُســتثنى بعــض أنــواع الكائنــات الحيــة 

ــاه: ــح أدن ــو املوض ــىل النح ــكام ع ــض األح ــن بع ــّورة م املح

نطاق بروتوكول قرطاجنة 
للسالمة الأحيائية

وتوكول الكائنات الحية المحّورة الخاضعة لأحكام ال�ب 	

ات معاكسة  [ قد تكون لها تأث�ي ي
كل الكائنات الحية المحّورة ]ال�ت

عىل صون التنوع البيولوجي والستخدام المستدام لذلك 
ي 

نسان �ف ي تتعرض لها صحة الإ
التنوع، مع أخذ الأخطار ال�ت

العتبار )المادة 4(.

وتوكول  		الكائنات الحية المحّورة المستثناة من أحكام ال�ب
المتعلقة بالنتقال ع�ب الحدود

الكائنات الحية المحّورة ذات الخصائص الصيدلنية بالنسبة 
ي تناولتها منظمات دولية أخرى أو اتفاقات دولية 

نسان، وال�ت لالإ
أخرى )المادة 5(.

المصدر: التحاد الدوىلي لصون الطبيعة )2003(.

http://bch.cbd.int/protocol/text
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السلطات الوطنية المختصة 

ــؤدي  ــل ت ــىل األق ــة ع ــة مختص ــلطة وطني ــرف س ــص كل ط يخص
الوظائــف اإلداريــة التــي يتطلبهــا الربوتوكــول ويكــون مرصحــا 
لهــا اتخــاذ قــرارات بشــأن الكائنــات الحيــة املحــّورة التــي كُلفــت 

ــا. ــر يف أمره بالنظ

ي سياق بروتوكول قرطاجنة
الكشف وتحديد الهوية �ف

ــا  ــي تنتهجه ــات الت ــدد املقارب ــي تح ــة الت ــر التنظيمي ــن األط بس
ــف  ــح الكش ــة، أصب ــول قرطاجن ــذ بروتوك ــبيل تنفي ــدان يف س البل
ــا  ــرصا حيوي ــا عن ــد هويته ــّورة وتحدي ــة املح ــات الحي ــن الكائن ع
ــول بالنســبة لســالمة نقــل  ــق أغــراض الربوتوك يف اإلســهام يف تطبي
الكائنــات الحيــة املحــّورة الناتجــة عــن التكنولوجيــا األحيائيــة 
الحديثــة والتــي قــد تكــون لهــا آثــار عكســية عــىل صــون التنــوع 
ــبة  ــك بالنس ــوع، وكذل ــذا التن ــتخدام ه ــتدامة اس ــي واس البيولوج
ــع  ــتخدامها، م ــالمة اس ــات وس ــك الكائن ــع تل ــل م ــالمة التعام لس
ــة محــددة عــىل  ــز بصف ــار، والرتكي وضــع صحــة اإلنســان يف االعتب

ــدود.  ــرب الح ــال ع االنتق

ــا  ــد هويته ــة املحــّورة وتحدي ــات الحي ويوفــر الكشــف عــن الكائن
أداة تســتند إىل العلــم بغــرض تيســري تطبيــق البلــدان لألطــر 
التنظيميــة يف مجــاالت متنوعــة؛ وذلــك نظــرا للطابــع الشــامل 
ملســألة الكشــف وتحديــد الهويــة. وميكــن للتطبيــق الناجــح لتلــك 
األدوات أن ييــر تطبيــق مــواد عديــدة مــن بروتوكــول قرطاجنــة 

ــة. ــالمة األحيائي للس

فعــىل ســبيل املثــال، مبوجــب املــادة 17 بشــأن النقــل غــري املقصــود 
عــرب الحــدود وتدابــري الطــوارئ (عــىل النحــو املبــني يف الشــكل 1)، 
فــإن توافــر األدوات للكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــورة 
ــة  ــات الحي ــدا لرصــد وجــود الكائن ــا ســيكون مفي ــد هويته وتحدي
املحــورة التــي أُطلقــت، وهــو مــا قــد يــؤدي إىل نقــل غــري مقصــود 

عــرب الحــدود.

ــة  ــات الحي ــة الكائن ــاول مناول ــي تتن ــق باملــادة 18، الت ــام يتعل وفي
املحــورة ونقلهــا وتعبئتهــا وتحديــد هويتهــا، مبــا يف ذلــك اســتخدام 
الوثائــق املصاحبــة للشــحنات لتحديــد مــا إذا كانــت تحتــوي عــىل 
ــة  ــة محــورة مــن عدمــه، تكفــل الفقــرة (ج) أن الهوي ــات حي كائن
والســامت ذات الصلــة و/أو الخصائــص املتعلقــة بالكائنــات الحيــة 
املحــورة تُحــدد يف الوثائــق املصاحبــة. ولــذا، ميكــن اســتخدام طــرق 
الكشــف وتحديــد الهويــة كوســائل لتأكيــد مــا إذا كانــت الوثائــق 
املصاحبــة تعكــس املحتــوى الفعــيل للشــحنة كــام هــو مذكــور أم 

ال.

وعــالوة عــىل ذلــك، يف ســياق الكشــف عــن الكائنــات الحيــة 
ــراف  ــر األط ــررات مؤمت ــدت مق ــا، اعتُم ــد هويته ــورة وتحدي املح
العامــل كاجتــامع لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة بشــكل أســايس 

مبوجــب املادتــني 17 و18. واعتُمــد املقــرر األول املتعلقــة بالكشــف 
ــامع األول لألطــراف يف  ــة، املقــرر BS-I/6،2 يف االجت ــد الهوي وتحدي
الربوتوكــول، املعقــود يف كواالملبــور، وكان مرتبطــا باملــادة 18، بينــام 
اعتُمــدت مقــررات أخــرية تتعلــق بالكشــف وتحديــد الهويــة، مثــل 

ــادة 17. ــرر CP-9/11،3 مبوجــب امل املق

وباعتــامد مؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــامع لألطــراف يف بروتوكــول 
قرطاجنــة للســالمة األحيائيــة للخطــة االســرتاتيجية للربوتوكــول 
للفــرتة 2011-2020 4 يف مقــرره BS-V/16، تحــددت نواتج متعددة 
تتصــل بأخــذ العينــات مــن الكائــن الحــي املحــّور والكشــف عنــه 

وتحديــد هويتــه، وعــىل وجــه التحديــد مــا يــيل:

تطويــر وتوفــري أدوات فنيــة يســهل اســتخدامها وميكــن االعتامد  	
عليهــا يف الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة غــري املــرصح 

بهــا (مبقتــى املجــال البــؤري 1، الهــدف التشــغييل 6-1)،

وضــع إرشــادات ملســاعدة األطــراف عــىل الكشــف عــن اإلطــالق  	
غــري املتعمــد لكائنــات حيــة محــّورة واتخــاذ التدابــري اســتجابة 

لذلــك (مبقتــى املجــال البــؤري 1، الهــدف التشــغييل 8-1)،

تدريــب وتجهيــز األفــراد ألخــذ العينــات مــن الكائنــات الحيــة  	
ــال  ــى املج ــا (مبقت ــد هويته ــا وتحدي ــف عنه ــّورة والكش املح

ــغييل 3-2). ــدف التش ــؤري 2، اله الب

وبنــاء عليــه، ســيكون للتنفيــذ الناجــح لتلــك األهــداف التشــغيلية 
أثــر مبــارش عــىل تطبيــق مــواد عديــدة مــن بروتوكــول قرطاجنــة 
للخطــة  الزمنــي  اإلطــار  ينتهــي  وبينــام  األحيائيــة.  للســالمة 
ــورة  ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــف ع ــل الكش ــرتاتيجية اآلن، يظ االس
ــيام يف  ــول، ال س ــذ الربوتوك ــام لتنفي ــرصا مه ــا عن ــد هويته وتحدي

ــة. ــا الحيوي ــة يف التكنولوجي ــورات الجاري ــوء التط ض

غرفة تبادل معلومات السالمة الأحيائية 

 (BCH: http://bch.cbd.int) غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية
هي آلية أُعدت مبوجب بروتوكول قرطاجنة للسالمة األحيائية لتيسري 
تبادل املعلومات بشأن الكائنات الحية املحّورة وملساعدة األطراف يف 

الربوتوكول يف االمتثال اللتزاماتها عىل نحو أفضل.

وتوفــر غرفــة تبــادل معلومــات الســالمة األحيائيــة وســيلة مفتوحــة 
وســهلة للوصــول ملجموعــة متنوعــة مــن املعلومــات العلميــة 

ــدرات. ــاء الق ــن بن ــات ع ــة ومعلوم ــة والقانوني ــة والبيئي والتقني

.http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=8288  2

.https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-11-ar.pdf  3

.http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtml 4  تتوافر عرب الرابط

https://bch.cbd.int/en/
http://bch.cbd.int/protocol/decisions/?decisionID=8288
https://www.cbd.int/doc/decisions/cp-mop-09/cp-mop-09-dec-11-ar.pdf
http://bch.cbd.int/protocol/issues/cpb_stplan.shtml
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مثال: 

السياقات التنظيمية الوطنية
ة بشأن التعامل مع الكائنات الحية المحّورة  ي تيس�ي قدرة الأطراف عىل اتخاذ قرارات مستن�ي

يعمل الكشف وتحديد الهوية كحجر زاوية �ف
وتوكول بفاعلية. وترد فيما يىلي أمثلة عىل مجالت الأطر التنظيمية الوطنية إذ أثبت توافر أدوات  ونقلها واستخدامها بغية تنفيذ ال�ب

الكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها فائدته:

ضمان إمكانية التتبع والمتثال للوائح التنظيمية الوطنية فيما يتصل بتسمية الكائن الحي المحّور ) أ( 

ي هذه العملية، إل أن 
تُيّس إمكانية التتبع عملية التحقق من منشأ الشحنات ومحتوياتها، بينما يمكن للتوثيق الالئق أن يساعد �ف

ي الكشف وتحديد الهوية يسمح بالتحقق من محتويات الشحنة بطريقة أك�ث دقة وتستند إىل العلم. 
استخدام التقنيات الجزيئية �ف

، التسمية ليست  ي ي التحاد الأورو�ب
عالوة عىل ذلك، فهي أيضا تيس تنفيذ اللوائح التنفيذية المعنية بالتسمية. فعىل سبيل المثال: �ف

مطلوبة بالنسبة للمنتجات المتضمنة عىل مواد تحتوي عىل كائنات حية محّورة أو تتألف منها أو ُمنَتجة منها بنسبة ل تزيد عىل 0.9 
يطة أن يكون وجود تلك الكائنات عرضّيا أو ل يمكن تجنبه فنيا. والتقنيات الجزيئية للكشف وتحديد الهوية هي السبيل  ي المائة، �ث

�ف
الوحيد للوصول إىل تلك الستنتاجات.

يعات بشأن التعامل مع الكائنات الحية المحّورة ونقلها وتعبئتها وتحديد هويتها المتثال للت�ش ) ب( 

ي البيئة. وبناء عليه، فإن 
لم تعتمد نيوزيالندا مثال، بموجب قانونها للمواد الخطرة والكائنات الجديدة، إطالق أي بذور حية محّورة �ف

” أو الذرة الشامية  ف ي تنتمي لأجناس تضم أصنافا محّورة جينيا ولها طابع تجاري خارج البالد، بما فيها  “زيا م�ي
البذور المستوردة ال�ت

ا” )بذور اللفت( و”ميديكاجو ساتيفا”  ف ماكس” )فول الصويا( و”براسيكا نابوس فار أوليف�ي )الذرة الصفراء والذرة الحلوة( و”إغليس�ي
سيم الحجازي أو الفصفصة/ الفافا( تخضع جميعها لالختبار بحثا عن وجود أي بذور محّورة جينيا غ�ي معتمدة ووجود شهادة  )ال�ب

اختبار للبذور المحّورة جينيا تقول بأنها ل تحتوي عىل أي كائنات محّورة جينيا قبل الترصيح بدخول البذور إىل نيوزيالندا.5 

الرصد ) ج( 

ي المثال عىل الحاجة إىل الكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها بغرض الرصد من بحث أُجري للتحري عن وجود جينات 
يأ�ت

ي والإطالق التجاري للذرة 
ي عام 1998، أقامت المكسيك حظرا مؤقتا عىل الختبار الميدا�ف

ي أنواع الذرة الأصلية بالمكسيك. و�ف
دخيلة �ف

ي لجينات دخيلة، وذلك بما أنها مركز لأصل 
ية من خطر التدفق الجي�ف المحّورة جينيا بغرض حماية الأنواع الأصلية المحلية والأنواع ال�ب

الذرة. ونتيجة لذلك أُجريت العديد من دراسات الرصد، بناء عىل استخدام التقنيات الجزيئية لالختبار بحثا عن وجود جينات دخيلة، 
ي قد وقع أم ل.

لفحص ما إذا كان التدفق الجي�ف

ي يتأثر تنفيذها بقدرة الأطراف عىل الكشف عن الكائنات الحية المحورة وتحديد هويتها
الشكل 1: مواد بروتوكول قرطاجنة للسالمة الأحيائية ال�ت

Unintentional 
Transboundary 

Movements 
and Emergency 

Measures

Detection and 
Identification

Handling,  
Transport, 

Packaging and 
Identification

5

النص املقدم من نيوزيالندا: حاالت فعلية لالنتقال غري املتعمد عرب الحدود ودراسة حاالت تتصل باآلليات القامئة لتدابري الطوارئ، أغسطس/آب 2015،   5
http://bch.cbd.int/database/attachment/?id=15643 (رد يتضمن  يف بعضه ردا عىل اإلخطار 2015-002 املؤرخ 7 يناير 2015، الرقم املرجعي: 

.(SCBD/BS/MPM/DA/84222

http://bch.cbd.int/database/attachment/?id=15643
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ــات  ــة املعلوم ــات الســالمة األحيائي ــادل معلوم ــة تب وتتضمــن غرف
التــي يجــب عــىل األطــراف يف الربوتوكــول أن تقدمهــا، مثــل: 
املقــررات املتعلقــة بإطــالق الكائنــات الحيــة املحــّورة أو اســتريادها، 
وتقييــامت املخاطــر، والســلطات الوطنيــة املختصــة، والقوانــني 

ــة.  الوطني

ــىل  ــول ع ــا يف الربوتوك ــت طرف ــي ليس ــدان الت ــا البل ــجع أيض وتُش
اإلســهام باملعلومــات يف غرفــة تبــادل معلومــات الســالمة األحيائيــة، 
ــن  ــريا م ــددا كب ــد ســجلت ع ــري األطــراف ق ــن غ ــدان م ــى البل حت
املقــررات املتعلقــة بالكائنــات الحيــة املحــّورة يف غرفــة تبــادل 

ــة.  ــالمة األحيائي ــات الس معلوم

وأُعــدت اإلشــارات املرجعيــة فيــام بــني ســجالت مقــررات البلــدان 
وتقييــامت املخاطــر والكائنــات الحيــة املحــّورة والكائنــات املتربعــة 
ــات.  ــرتجاع البيان ــر اس ــة تي ــة بطريق ــارص الجيني ــة والعن واملتلقي
فعــىل ســبيل املثــال: ميكــن بســهولة الوصــول إىل جميــع ســجالت 
ــة إىل كائــن حــي محــّور  املقــررات التــي تتضمــن إشــارات مرجعي
معــني واســرتجاع تلــك الســجالت أثنــاء فحــص ســجل هــذا الكائــن. 
وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن أيضــا الوصــول إىل روابــط لوســائل 
 CropLife الكشــف املتاحــة مــن مواقــع إلكرتونيــة خارجيــة مثــل
ــّورة  ــالف املح ــة واألع ــي لألغذي ومختــرب االتحــاد األورويب املرجع
جينيــا، مــن خــالل ســجالت الكائنــات الحيــة املحــّورة عــىل النحــو 

املوضــح يف الشــكل 2.

وتتضمــن غرفــة تبــادل معلومات الســالمة األحيائية أيضــا معلومات 
ومــوارد أخــرى، مبــا يف ذلــك معلومــات عــن نقــاط اتصــال وطنيــة 
وبنــاء القــدرات وقامئــة بخــرباء الســالمة األحيائيــة الذيــن ترشــحهم 
ــة أخــرى ومنشــورات وقواعــد  ــع إلكرتوني ــط ملواق الحكومــة ورواب

بيانــات تُتــاح كمــوارد مكتبيــة افرتاضيــة للســالمة األحيائيــة. 

هيئات دولية أخرى معنية بالسالمة 
الأحيائية 

وتضطلــع العديــد مــن الهيئــات الدوليــة األخــرى بأنشــطة تتصــل 
بالجوانــب التجاريــة والبيئيــة للكائنــات الحيــة املحــّورة، وفيــام يــيل 

نظــرة عامــة رسيعــة عــىل تلــك الهيئــات. 

ي 
هيئة الدستور الغذا�أ

ــي  ــذايئ (www.codexalimentarius.net) ه ــتور الغ ــة الدس هيئ
هيئــة تابعــة ملنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم املتحــدة ومنظمــة 
الصحــة العامليــة، تأسســت يف عــام 1961 إىل 1963 لتحمــي صحــة 
املســتهلكني ولتضمــن املامرســات العادلــة يف تجــارة األغذيــة. وهــي 

تضــم حاليــا 188 عضــوا. 

ــري  ــع للمعاي ــو تجمي ــذايئ وه ــتور الغ ــة الدس ــدت الهيئ ــد أع وق
وقوانــني املامرســة واملبــادئ التوجيهيــة والتوصيــات املوضوعــة 
بشــأن ســالمة األغذيــة. وتوجــد عــدة معايــري للدســتور تُعنــى 
ــد  ــة وتحدي ــات دخيل ــوي جين ــي تحت ــة الت ــن األغذي ــف ع بالكش
ــة بشــأن أخــذ  ــة العام ــادئ الدســتور التوجيهي ــل “مب ــا، مث هويته
العينــات” و”املبــادئ التوجيهيــة بشــأن معايــري األداء والتحقــق مــن 
ــات  ــة مــن الـــ DNA وبروتين وســائل الكشــف عــن سالســل معين

ــا.” ــد كمياته ــا وتحدي ــد هويته ــة وتحدي ــة يف األغذي معين

منظمة الأغذية والزراعة لالأمم المتحدة

املتحــدة  لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  منظمــة  تضطلــع 
(/http://www.fao.org) أيضــا بأنشــطة بشــأن الســالمة األحيائيــة 

ي غرفة تبادل معلومات السالمة الأحيائية.
الشكل 2: مثال عىل توافر روابط لوسائل الكشف من داخل سجالت الكائن الحي المحور �ف

)MON-Ø4Ø32-6 - Roundup Ready™ soybean( ،14796 مالحظة: هذا المثال مقتبس من سجل غرفة تبادل معلومات السالمة الأحيائية رقم

http://www.codexalimentarius.net
http://www.fao.org/
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واألمــن األحيــايئ. ومــن بــني تلــك األنشــطة، الفريــق العامــل 
املعنــي بالســالمة األحيائيــة التابــع ملنظمــة األغذيــة والزراعــة، 
وهــو مســؤول عــن مجالــني مــن مجــاالت األولويــة للعمــل املتعــدد 
االختصاصــات لــدى منظمــة األغذيــة والزراعــة، وهــام “األمــن 
ــاج  ــة وإنت ــا الحيوي ــات التكنولوجي ــة” و”تطبيق ــي للزراع البيولوج
الزراعــة ومصايــد األســامك والحراجــة”.  األغذيــة يف قطاعــات 
ــة  ــة منظم ــا بـــ “منص ــة أيض ــة والزراع ــة األغذي ــظ منظم وتحتف
http://www.fao.) ”األغذيــة والزراعــة لألغذيــة املعدلــة جينيــا

 (org/food/food-safety-quality/gm-foods-platform/en/
لتمكــني البلــدان مــن تبــادل املعلومــات بشــأن تقييــامت الســالمة 
التــي أجرتهــا لألغذيــة املشــتقة مــن نباتــات الحمــض النــووي 

املؤتلــف. 

ي الميدان القتصادي 
منظمة التعاون والتنمية �ف

االقتصــادي  امليــدان  يف  والتنميــة  التعــاون  منظمــة  توفــر 
(www.oecd.org) مجــاال يســمح للحكومــات مبقارنــة خرباتهــا 
يف السياســات والتــامس الحلــول للمشــكالت الشــائعة وتحديــد 
والدوليــة.  املحليــة  السياســات  وتنســيق  الجيــدة  املامرســات 

ــد  ــّورة وتحدي ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــام يتصــل بالكشــف ع وفي
ــني إجــراءات  ــة ب ــي باملواءم ــق العامــل املعن ــا، وضــع الفري هويته
اإلرشاف التنظيمــي يف مجــال التكنولوجيــا األحيائيــة التابــع ملنظمــة 
ــدان االقتصــادي نظامــا موحــدا لتســمية  ــة يف املي التعــاون والتنمي
الكائنــات الحيــة املحــّورة ذات الطابــع التجــاري، وذلــك مــن 
ــارة عــن رمــوز مؤلفــة  ــة فريــدة عب خــالل تقديــم محــددات هوي
مــن تســعة أعــداد لــكل نبــات حــي محــّور حصــل عــىل املوافقــة 

ــاري.  ــتخدام التج لالس

منظمة التجارة العالمية

ــة  ــة دولي ــي منظم ــة (www.wto.org) ه ــارة العاملي ــة التج منظم
مســؤولة عــن وضــع قواعــد التجــارة بــني األمــم. ولديهــا عــدٌد مــن 
ــة املحــّورة،  ــر عــىل اإلتجــار يف الكائنــات الحي االتفاقــات التــي تؤث
منهــا “اتفــاق تطبيــق التدابــري الصحيــة وتدابــري الصحــة النباتيــة “، 

.SPS والتــي تُعــرف أيضــا باســم اتفــاق

ــة  ــري الصح ــة وتداب ــري الصحي ــق التداب ــاق SPS بتطبي ــق اتف ويتعل
النباتيــة عــىل قواعــد ســالمة األغذيــة واللوائــح التنظيميــة للصحــة 
ــات  ــىل الكائن ــق ع ــد تنطب ــي ق ــة والت ــة النباتي ــة والصح الحيواني
الحيــة املحــّورة. وتكتــي املــادة 5 مــن اتفــاق SPS أهميــة خاصــة 
ــم املخاطــر  ــج تقيي ــا تعال ــي إذ أنه ــل التدريب يف ســياق هــذا الدلي
ــة  ــة أو مــن حامي ــة الصحي ــن الحامي ــم م ــد املســتوى املالئ وتحدي
ــري  ــاق SPS باملعاي ــن اتف ــادة 3 م ــر امل ــام تق ــة، ك ــة النباتي الصح
واملبــادئ التوجيهيــة والتوصيــات التــي وضعتهــا االتفاقيــة الدوليــة 

لحاميــة النباتــات واملنظمــة العامليــة لصحــة الحيــوان وهيئــة 
ــذايئ.  ــتور الغ الدس

ــة  ــارة العاملي ــة التج ــرى ملنظم ــات أخ ــق اتفاق ــا تطبي ــن أيض وميك
ــق بالحواجــز  ــاق املتعل ــل االتف ــة املحــّورة مث ــات الحي عــىل الكائن
التقنيــة املعوقــة للتجــارة واتفــاق الجوانــب املتصلــة بالتجــارة 
ــة واالتفــاق العــام بشــأن التعريفــات  ــة الفكري مــن حقــوق امللكي

ــات). ــاق الغ ــارة (اتف ــة والتج الجمركي

الجمعية الدولية لفحص البذور

 (www.seedtest.org) تأسســت الجمعيــة الدوليــة لفحــص البــذور
يف عــام 1924 أثنــاء انعقــاد املؤمتــر الــدويل الرابــع الختبــار البــذور 
ــة  ــوام عضوي ــف ق ــدة، ويتأل ــة املتح ــدج باململك ــة كامربي يف مدين
ــات،  ــذ العين ــة يف أخ ــات متخصص ــربات وكيان ــن مخت ــة م الجمعي
باإلضافــة إىل أعضــاء مــن األفــراد وأعضــاء منتســبني وأعضــاء مــن 
ــة مختلفــة  ــدا أو أنظمــة اقتصادي الصناعــات مــن أكــر مــن 75 بل
ــة يف وضــع  ــل الغــرض األســايس للجمعي ــامل. ويتمث ــن أنحــاء الع م
إجــراءات موحــدة ألخــذ عينــات مــن البــذور واختبارهــا واعتامدهــا 
ونرشهــا، والرتويــج لتطبيــق موحــد لتلــك اإلجــراءات لتقييــم 

ــة. ــي تتنقــل يف أرجــاء التجــارة الدولي ــذور الت الب

قليمية ومتعددة الأطراف  التفاقات الثنائية والإ

ميكــن أن تشــرتك البلــدان يف اتفاقــات ثنائيــة وإقليميــة ومتعــددة 
ــات  ــل اتفاق ــة مث ــري الدولي ــدات واملعاي ــالف املعاه ــراف بخ األط
التجــارة الحــرة، رشيطــة أن تكــون متســقة مــع غــرض الربوتوكــول 
وأاّل ينتــج عنهــا مســتوى حاميــة أدىن مــام ينــص عليــه الربوتوكــول. 
ــؤوليات  ــالع باملس ــات لالضط ــك االتفاق ــتخدام تل ــا اس ــن أيض وميك
القــرارات حيــال  اتخــاذ  لتيســري  املخاطــر  تقييــم  املتبادلــة يف 

ــّورة. ــة املح ــات الحي الكائن
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�ف

مقدمة 

ــني  ــرب تدج ــة ع ــل الزراعي ــاف املحاصي ــاج أصن ــرى إنت ــا، ج تاريخي
فصائــل املحاصيــل الربيــة مــن خــالل اســتمرار تحكــم اإلنســان يف 
ــل  ــة محاصي ــل تنمي ــن أج ــك م ــتزراع؛ وذل ــار واالس ــة االختي عملي
ــج منتجــات  ــات تنت ــة لآلف ــا أو مقاوم ــر تكيف ــة أو أك ــر إنتاجي أك
ــك  ــن تل ــبقتها. وتتضم ــي س ــن الســالالت الت ــة م ــنة أو بديل محس
التغيــريات عــىل ســبيل املثــال: تهجــني النباتــات املتوافقــة جنســيا، 
ــام  ــة، م ــة مقارب ــن فصيل ــة أو م ــس الفصيل ــن نف ــت م ــواء كان س
ــات املرتبطــة  ــة بالجين ــاء ســامت مصحوب ــم وانتق ــؤدي إىل تقدي ي
بهــا. وخــالل العقــود األخــرية، ســمحت التطــورات يف مجــال 
ــني  ــا يتخطــى مجــرد التهجــني ب ــاج م ــات االســتزراع بإنت تكنولوجي

النباتــات املتوافقــة جنســيا بتهجــني النباتــات التــي تعتــرب عقيمــة 
طبيعيــا بالنســبة للتهجــني بــني الفصائــل. ومــن األمثلــة عــىل 
التقنيــات التــي تُســتخدم يف تلــك الحــاالت تقنيــات إنقــاذ األجنــة، 
ــي،  ــم الح ــل الجس ــة أو داخ ــب املختربي ــة يف األنابي ــة األجن زراع
ومســتنبتات املبيــض والبويضــات، والتلقيــح يف األنابيــب املختربيــة، 
والتخصيــب يف األنابيــب املختربيــة. وباإلضافــة إىل ذلــك، ميكــن 
ــذور. ــال مــن خــالل تشــعيع الب ــة مث ــريات الطفري اســتحثاث التغي

ــالل  ــن خ ــة وم ــة املاضي ــة أو الخمس ــود األربع ــدار العق ــىل م وع
ــن  ــد م ــىل العدي ــب ع ــم التغلّ ــة، ت ــة الحديث ــا األحيائي التكنولوجي
قيــود االســتزراع التقليــدي، مــن قبيــل وســائل االنتقــاء والتهجــني، 
مبــا يف ذلــك القــدرة عــىل اســتهداف ســامت منفــردة منتََخبــة 
واســتحداثها بــدال مــن تقييــم املَجينــات املدمجــة دمجــا عشــوائيا.

وميكــن تخفيــف حــدة تلــك العوائــق مــن خــالل اســتخدام تقنيــات 
التكنولوجيــا األحيائيــة الحديثــة. والتكنولوجيــا األحيائيــة الحديثــة 

يف ظــل بروتوكــول قرطاجنــة تعنــي تطبيــق:
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( أ)  تقنيــات الحمــض النــووي التــي تجــري يف األنابيــب املختربيــة، 
ــض  ــارش للحم ــن املب ــف والحق ــك الـــ DNA املؤتل ــا يف ذل مب

ــات؛ ــا أو العضي ــووي يف الخالي الن

( ب)  أو دمج الخاليا مبا يتخطى الفئة التصنيفية،

عــىل نحــو يتغلــب عــىل حواجــز التكاثــر أو إعــادة االئتــالف 
الفســيولوجي الطبيعيــة، والتــي ليســت تقنيــات مســتخدمة يف 

االســتيالد التقليــدي واالنتقــاء الطبيعــي. 

ويــؤدي اســتخدام تقنيــات التكنولوجيــا األحيائيــة الحديثــة إىل 
ــات  ــا بعــض الهيئ ــي تشــري إليه ــة محــّورة، والت ــات حي ــاج كائن إنت
والترشيعــات األخــرى يف بعــض البلــدان كذلــك بأنهــا كائنــات 
ــتخدم  ــي تُس ــرى الت ــات األخ ــني املصطلح ــن ب ــا. وم ــّورة جيني مح
لإلشــارة إىل هــذه العمليــة، هنــاك “التحويــر الجينــي” و”الهندســة 
الوراثيــة” و”الـــ DNA املؤتلــف” و”معالجــة الـــ DNA”. وتجــدر 
ــن  ــة الكائ ــىل طبيع ــد ع ــة يؤك ــول قرطاجن ــارة إىل أن بروتوك اإلش
ــق أيضــا  ــول تنطب ــا”، وأن بعــض أحــكام الربوتوك ــون “حي ــأن يك ب
عــىل الكائنــات الحيــة املحــّورة املعــدة بغــرض اســتخدامها مبــارشة 

ــع. ــالف أو للتصني ــة أو كأع كأغذي

ــن الحــي  ــح الكائ ــة، يشــري مصطل ــل الزراعي أمــا يف ســياق املحاصي
املحــّور إىل نباتــات تُدخــل فيهــا مــادة جينيــة غريبــة بصــورة 
تقنيــات  باســتخدام  مضيفــة  َمجــني  سلســلة  عــىل  مســتقرة 
ــة  ــادة الجيني ــون منشــأ هــذه امل ــد يك ــة. وق ــا األحيائي التكنولوجي
مــن فصيلــة مختلفــة، مبــا يــؤدي إىل ظهــور نبــات “محــّور بجينــات 
ــكل 3  ــط يف الش ــال مبس ــرد مث ــة”. وي ــري متوافق ــل غ ــن فصائ م
أدنــاه. وبالعكــس، إذا نشــأت املــادة الجينيــة مــن نبــات مــن نفــس 
الفصيلــة أو مــن فصيلــة أخــرى متوافقــة جنســيا، فهــذا يــؤدي إىل 
ظهــور نبــات “محــّور بجينــات مــن فصائــل متوافقــة”. ويف أي مــن 
ــي  ــج جين ــة ُمنتَ ــر لصياغ ــؤدي إجــراء هــذا التحوي ــد ي ــني ق الحالت

مــا، أي بروتــني مــا. ويف بعــض النباتــات األخــرى املحــّورة، قــد 
يكــون األثــر املرغــوب فيــه مثــال هــو كبــت الربوتــني ذايت النشــوء 
أو إضفــاء مقاومــة للفريوســات بوســاطة الـــ RNA، ويكــون ذلك يف 
النباتــات مــن خــالل كبــت الجــني عــرب الـــ RNA. وتتضمــن إحــدى 
ــتخدام  ــل باس ــت إىل املحاصي ــي أضفي ــيوعا الت ــامت ش ــر الس أك
العشــب،  مبيــدات  تحمــل  الحديثــة:  األحيائيــة  التكنولوجيــا 
ومقاومــة  الذكــوري،  الذكورية/العقــم  الخصوبــة  واســتعادة 
الفريوســات،  مــن جــني يب يت، ومقاومــة  املســتمدة  الحــرشات 

ــات. ــوي للمغذي ــاج الحي ــر اإلنت ــات وتحوي ــة الفطري ومقاوم

ي مجال 
نظرة عامة حول الوسائل شائعة الستخدام �ف

ي
التحوير الجي�ف

ــتخدام  ــالل اس ــن خ ــّورة م ــة املح ــات الحي ــر الكائن ــيع تطوي يش
تقنيــات الحمــض النــووي التــي تُجــرى يف األنابيــب املختربيــة؛ 
ــلة DNA أو  ــره أو سلس ــه أو تحوي ــني أو حذف ــال ج ــك بإدخ وذل

RNA يف كائــن حــي مســتقِبل أو واهــب.

ــة  ــي والهندس ــر الجين ــن التحوي ــي تتضم ــات الت ــد املصطلح وتُع
ــات  ــة الـــ DNA مصطلح ــف ومعالج ــة والـــ DNA املؤتل الوراثي
تنطبــق عــىل التحويــر املبــارش لجينــات الكائــن الحــي. وبنــاء عليــه، 
غالبــا مــا يُســتخدم مصطلحــا الكائنــات املحــّورة جينيــا والكائنــات 
ــة املحــّورة.  ــات الحي ــادل لإلشــارة إىل الكائن ــا بالتب املهندســة وراثي
وعــىل النحــو املشــار إليــه أعــاله، يشــدد بروتوكــول قرطاجنــة 
ــق بعــض أحــكام  ــا”، وتنطب ــأن يكــون “حي ــن ب عــىل طبيعــة الكائ
ــدة بغــرض  ــة املحــّورة املع ــات الحي ــىل الكائن ــول أيضــا ع الربوتوك

ــع. ــالف أو للتصني ــة أو أع ــارشة كأغذي ــتخدامها مب اس

وإنتــاج الكائنــات الحيــة املحــّورة مــن خــالل التحويــر الجينــي هــو 
ــة  ــالل مجموع ــن خ ــا م ــن تحقيقه ــل ميك ــددة املراح ــة متع عملي

ي البالزميد 
ف المأخوذ من البسث �ف ف الأنسول�ي ي هذا المثال، يتم إدخال ج�ي

ية. �ف ي الأنابيب المخت�ب
ي تُجرى �ف

الشكل 3: تقنيات الحمض النووي ال�ت
 . ف ف الأنسول�ي يا من إنتاج بروت�ي ي، مما يمّكن البكت�ي البكت�ي

  Parker et al. )2016( Microbiology, OpenStax. المصدر: دراسة 
https://openstax.org/books/microbiology/pages/12-1-microbes-and-the-tools-of-genetic-engineering

https://openstax.org/books/microbiology/pages/12-1-microbes-and-the-tools-of-genetic-engineering
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للخطــوات  مختــرصا  أدنــاه، وصفــا  املنهجيــات.  مــن  متنوعــة 
الرئيســية التــي يشــيع اتخاذهــا يف تطويــر النباتــات الحيــة املحّورة:6

مبجــرد تحديــد هويــة أحــد الجينــات املعنيــة وعزلــه مــن  	
ــه  ــرب بغــرض إدخال ــه يف املخت ــن الواهــب، يجــري معالجت الكائ
بصــورة فعالــة يف الكائــن املُســتَقِبل املعــد لذلــك. وقــد تتضمــن 
املعالجــة مثــال إجــراء تغيــريات عــىل تسلســل النوكليوتيــد 
ــه إىل  ــرد إدخال ــني مبج ــامت الج ــور س ــل ظه ــني أو تعدي لتحس

ــك. ــد لذل ــتَقِبل املع ــن املُس الكائ

توضــع الجينــات املعنيــة مــا بــني “تسلســل ُمعــِزز” و”تسلســل  	
ُمنهــي”، وهــام تسلســالن رضوريــان إلظهــار ســامت الجينــات 
ــك  ــل تل ــا لعم ــان أيض ــام رضوري ــة وه ــورة مالمئ ــة بص املعني
الجينــات عــىل نحــو منتظــم. وتُعــرف هــذه التوليفــة مــن 
ــح  ــو املوض ــىل النح ــول”،7 ع ــط التح ــة بـ”رشي ــارص الجيني العن
ــار  ــة يف إظه ــززة املختلف ــم السالســل املُع يف الشــكل 4. وتتحك
ســامت الجــني بطــرق مختلفــة؛ اعتــامدا عــىل بنائهــا وإشــاراتها 
املُعــززات  بعــض  املثــال، تســمح  الخليويــة. فعــىل ســيبل 
باســتمرار إظهــار ســامت الجــني (تُعــرف تلــك باســم “املُعــززات 
ــني أو  ــامت الج ــغيل س ــا بتش ــوم غريه ــام تق ــة”)، بين التكويني
إطفائهــا يف أعضــاء مختلفــة مــن الكائــن أو يف مراحــل معينــة 
مــن منــوه أو اســتجابة ملحفــز مــا أو غــري ذلــك مــن املؤثــرات 
الخارجيــة. وقــد تكــون بعــض املعــززات “محــددة بنســيج 
معــني”، مبعنــى أنهــا قــادرة عــىل التشــغيل وعــىل تنظيــم ظهــور 
ســامت الجــني يف بعــض الخاليــا أو يف أنســجة معينــة مــن 

ــن.  الكائ

أحيانــا مــا يُدَمــج “جــني داّل” يف رشيــط التحــول للمســاعدة يف  	
تحديــد الخاليــا و/أو انتقائهــا أو يف تحديــد االفــراد التــي تلقــت 
ــن يف بعــض الحــاالت  ــط (أرشطــة) التحــول بنجــاح. وميك رشي
إزالــة الجينــات الدالـّـة مــن الكائنــات الحيــة املحــّورة يف مرحلــة 

الحقــة. 

	  DNA أخــريا، يُدمــج رشيــط التحــول بصــورة عاديــة يف جــزيء
أكــرب حجــام يُعــرف بالناقــل (Vector).8 والغــرض مــن الناقــل 

هــو املســاعدة يف نقــل رشيــط التحــول إىل الكائــن املتلقــي.

6  مقتبس من االتحاد الدويل لصون الطبيعة (2003).

7  يتألف رشيط التحول من مجموعة من سالسل الـ DNA (مثال أجزاء من ناقل مع 
بعض مام ييل: ُمعِزز، سلسلة تشفري ألحد الجينات، ُمنهي، سالسل تنظيمية أخرى)، 

والتي تكون متصلة ماديا، وغالبا ما تنشأ من عدة كائنات واهبة. يُدمج رشيط التحول 
يف املَجني للكائن املتلقي من خالل وسائل من التكنولوجيا األحيائية الحديثة إلنتاج 

كائن حي محّور. ميكن أيضا أن يُسمى رشيط التحول بـ “رشيط إظهار السامت” 
(وغالبا ما يكون ذلك عند استهداف منط معني من السامت)، أو قد يُسمى بـ”رشيط الـ 

DNA” أو “البنية الجينية”.

8  يف سياق التحوير الجيني، الناقل هو كائن (فريوس مثال) أو جزيء DNA (مثال: 
بالزميدة، رشائط حمض نووي) يُستخدم يف املساعدة يف نقل املادة الجينية من الكائن 

الواهب إىل الكائن املتلقي.

ــالل  ــن خ ــي م ــن املتلق ــني للكائ ــول يف املَج ــط التح ــج رشائ وتُدم
عمليــة تُســمى بالتحــول، عــىل النحــو املوضــح يف الشــكل 5. 
وميكــن االضطــالع بهــذا باتبــاع طــرق مختلفــة مثــل العــدوى مثــال 
باســتخدام بكترييــا األَْجَرِعيَّــُة املورَِمــة أو رشــق الجســيامت أو 

ــري. ــن املجه ــردة أو الحق ــة املج ــول الجبل تح

وبعــد ذلــك، تُنتخــب الخاليــا املتحولــة، مثــال باســتخدام جــني 
ــوات  ــرب خط ــة ع ــات كامل ــح كائن ــا لتصب ــاد توليده ــم يُع داّل، ث
إضافيــة مثــل تقنيــات اإلنســال ومســتنبتات الخاليــا. وتخضــع 
ــك  ــد تل ــرض تحدي ــف بغ ــن التوصي ــد م ــة للمزي ــات الناتج الكائن
التــي ستســتمر يف إظهــار النمــط الظاهــري للكائــن املتلقــي 
بينــام تحتــوي أيضــا عــىل الجينــات الدخيلــة املرغوبــة9 أو التحــّور 
ــة املحــّورة  ــات الحي ــد مــن الكائن ــم اســتبعاد العدي املرغــوب. ويت
ــا منهــا مل  ــة التوصيــف؛ نظــرا ألن أي التجريبيــة خــالل مســار عملي
يُظهــر الســمة (الســامت) املرغوبــة. وال يصــل للمرحلــة التجاريــة 
ــّورة املســتقلة،  ــة املح ــات الحي ــن ســالالت الكائن ــل م ســوى القلي

ــتحدثات”. ــمى “ُمس ــي تُس والت

ــج  ــالل دم ــن خ ــّورة م ــة املح ــات الحي ــاج الكائن ــا إنت ــن أيض وميك
الخاليــا، إذ تُدمــج خاليــا مــن كائنــني مختلفــني ال ينتميــان لنفــس 
الفئــة التصنيفيــة، مــام ينتــج عنــه كائــن يحتــوي عــىل املعلومــات 
ــد  ــة. وق ــة املوهوب ــا األصلي ــن الخالي ــني م ــن كال النوع ــة م الجيني
يحتــوي الكائــن الحــي املحــّور الناتــج عــىل سالســل جينيــة كاملــة 
للكائــن أو عــىل أجــزاء مــن َمجينهــام. وميكــن تطبيــق دمــج الخاليــا 
ــتخدام  ــة باس ــة أو حيواني ــة أو نباتي ــة أو فطري ــا بكتريي ــىل خالي ع
تقنيــات متنوعــة لتعزيــز الدمــج. ولكــن حتــى يومنــا هــذا مل تَنتـُـج 

أي كائنــات حيــة محــّورة تجاريــة باســتخدام هــذه التقنيــة. 

9  سلسلة الحمض النووي يف الكائن الحي املحّور الناتجة عن تطبيق التكنولوجيا 
األحيائية الحديثة عىل النحو املوضح يف املادة 3 الفقرة (ط) (أ) من بروتوكول قرطاجنة.

يط التحول.  الشكل 4: مخطط الناقل و�ث

ائط التحول - قيد التطوير حاليا- عنا� متعددة، عىل  مالحظة: قد تتضمن �ث
سبيل المثال: جينات عديدة مرغوبة مصحوبة بسالسلها المعززة والُمنهية. 
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مسار لتطوير الكائنات الحية المحّورة

ــك مــن التســويق  ــع ذل ــر كائــن حــي محــّور ومــا يتب مســار تطوي
التجــاري لــه وإطالقــه يف البيئــة هــو عمليــة طويلــة متعــددة 
الخطــوات تتبــع عمليــة البحــث والتطويــر بغــرض الحصــول عــىل 
الكائــن الحــي املحــّور بالســامت املرغوبــة، كــام يوضــح الشــكل 6. 

ــزل  ــة وع ــمة مرغوب ــد س ــوات يف تحدي ــك الخط ــل أوىل تل وتتمث
ــة املســؤولة عــن نــرش تلــك الســمة يف الكائــن. املعلومــات الجيني

ويتبــع ذلــك املزيــد مــن البحــث والتطويــر بغــرض تحســني 
البنيــة الجينيــة التــي ســيتم اســتخدامها لتحويــل الكائــن املتلقــي. 
ــة  ــززة واملُنهي ــل املع ــار السالس ــور األول اختب ــذا الط ــن ه ويتضم

ــة. ــتقرار البني ــك اس ــىل وكذل املُث

ي للنباتات. )أ( يمكن تحوير النباتات باستخدام جسيمات معدنية مغطاة بالحمض النووي المؤتلف، تُطلق عىل الجبلة 
الشكل 5: التحوير الجي�ف

ي لتوليد نباتات حية محورة. )1( رسم تخطيطي للقاذف 
، ثم يُسمح للجبلة المجردة النباتية بالتعا�ف ي

المجردة النباتية باستخدام قاذف جي�ف
يا  ي بالزميد، ثم تيس بكت�ي

ف موضع الهتمام �ف ُة. ويُستنسخ الج�ي يا الأَْجرَِعيَّ . )ب( يمكن أيضا تحوير النباتات باستخدام تحويل بكت�ي ي
الجي�ف

ف العائل.  ي َمج�ي
ي وتكامله لحقا �ف

يط الجي�ف ُة الموِرَمة إدخال السث الأَْجرَِعيَّ

  Parker et al. )2016( Microbiology, OpenStax المصدر: ُعدلت من دراسة 
https://openstax.org/books/microbiology/pages/12-1-microbes-and-the-tools-of-genetic-engineering

https://openstax.org/books/microbiology/pages/12-1-microbes-and-the-tools-of-genetic-engineering
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ومبجــرد تحــول الكائــن املتلقــي، تبــدأ عمليــة انتقــاء املُســتحدثات 
بأعــىل  وتتســم  البيولوجيــة  الصــالت  بأقــرب  تتصــف  التــي 
ــيتضمن  ــّورة، س ــة مح ــات حي ــر نبات ــة تطوي نســب األداء. ويف حال
ذلــك إخضــاع املُســتحدثات الختبــارات ميدانيــة واختبــارات يف 
الداخــيل  باالنجبــال  االستنســال  اســتخدام  وميكــن  الدفيئــات. 
ــات أداء  ــواع النبات ــر أفضــل أن (Introgression Breeding) لتطوي
والتــي ســيجري تســويقها تجاريــا يف نهايــة املطــاف، وميكــن البــدء 
يف إنتــاج البــذور بغيــة التوزيــع مبجــرد انتقــاء النــوع األمثــل مــن 

ــات. ــواع النب ــني أن ب

وتتألــف املراحــل النهائيــة مــن مســار تطويــر الكائــن الحــي املحــّور 
ــة  ــة علمي ــة لتقديــم أدل مــن إقامــة دراســات أو تحليــالت تنظيمي
بشــأن تدابــري الســالمة األحيائيــة التــي قــد تكــون مطلوبــة بغــرض 
ــتخدامه  ــرض اس ــّور وبغ ــي املح ــن الح ــع الكائ ــم م ــل املالئ التعام
اســتخداما مســؤوال. ويتضمــن ذلــك توليــد البيانــات املطلوبــة 
للحصــول عــىل موافقــة تنظيميــة للكائــن الحــي املحــّور. ويتبايــن 
نــوع البيانــات املطوبــة مــن بلــد آلخــر، لكنــه عــادة مــا يتضمــن 

معلومــات بشــأن مــدى اســتقرار البنيــة الجينيــة واملقابــل التغــذوي 
مقارنــة بالكائــن األصــيل الواهــب واختبــار درجــة إثارته للحساســية 
ــة،  ــذه العملي ــامل ه ــرد اكت ــر. 10 ومبج ــم املخاط ــات لتقيي ودراس
ــة املســؤولة  ــة املعني ــة للســلطات الوطني ــات الرضوري ــدم البيان تُق
عــن تنظيــم اســترياد الكائنــات الحيــة املحــّورة أو اســتزراعها بغــرض 

الحصــول عــىل املوافقــة. 

ــن حــي محــّور  ــاره كائ ــَدس باعتب ــن حــي مهن ــاج أول كائ ــم انت وت
يف عــام 1978، باســتخدام تقنيــات الـــ DNA املؤتلـَـف، وكان عبــارة 
 (Escherichia coli)  عــن ســاللة من بكترييــا اإلرشيكيــة القولونيــة
التــي نتــج عنهــا بيولوجيــا هرمــون السوماتوســتاتني البــرشي 
املؤتَلَــف.   DNA الـــ تقنيــات  باســتخدام  ذلــك  وكان  النشــط، 
ــل األنســولني عــىل نطــاق  ــات أخــرى مث وبعدهــا، أُنتجــت بروتين

ــابهة.  ــائل مش ــتخدام وس ــاري باس تج

10  الرجاء الرجوع للمعلومات املعروضة يف املرفق األول والثاين والثالث من بروتوكول 
قرطاجنة.

الشكل 6: مثال عىل عملية المسار التجاري لتطوير ُمستحدثات محّورة بجينات من فصائل غ�ي متوافقة، مما يتضمن أطوار عديدة ح�ت مرحلة 
 . ي

النطالق السو�ت

 Rita H. Mumm, ”A Look at Product Development with Genetically Modified Crops: :المصدر 
 Examples from Maize“, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 8254−8259. http://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/jf400685y
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ــة باســتخدام  ــات املتحــدة األمريكي ويف عــام 1996، رصحــت الوالي
أول بــذور محــّورة جينيــا لطامطــم ™FLAVR SAVR يف التطبيقات 
الصويــا  وفــول   E176 الــذرة  غــرار  عــىل  التجاريــة،  الزراعيــة 
™RoundupReady. ووفقــا للدائــرة الدوليــة الكتســاب تطبيقــات 
التكنولوجيــا البيولوجيــة الزراعيــة، فــإن مســاحة اســتزراع املحاصيل 
الحيــة املحــّورة حــول العــامل مســتمرة يف الزيــادة منــذ عــام 1996؛ 
ــّورة 185.1  ــة املح ــل الحي ــتزراع املحاصي ــغ اس ــام 2016، بل ويف ع

مليــون هكتــار. 

ــا هــي  ــة املحــّورة شــيوعا يف االســتزراع حالي ــات الحي وأكــر الكائن
الكانــوال والــذرة والقطــن وفــول الصويــا، فقــد خضعــت تلــك 
ــة  ــب ومقاوم ــدات العش ــال ملبي ــدي تحم ــر لتُب ــل للتحوي املحاصي
ــي  ــن املنق ــط الزم ــاث أن متوس ــرت األبح ــد أظه ــرشات. وق للح
ــدة  ــامت جدي ــل س ــي تحم ــّورة الت ــة املح ــات الحي ــر النبات لتطوي
وتســويقها تجاريــا يف كل مــن تلــك املحاصيــل بلــغ 11.7 عــام 
و12.0 عامــا و12.7 عــام و16.3 عــام عــىل التــوايل. وزادت معــدالت 
إدخــال ســامت جديــدة تتضمــن ســامت زراعيــة وســامت للجــودة 

ــا واألرز.11 ــل البطاط ــرى مث ــل األخ يف املحاصي

ــا هــي تحمــل  ــت حديث ــي أُدخل ــة الت ــني الســامت الزراعي ــن ب وم
مبيــد العشــب ديكامبــا عــىل النحــو الــذي وجدنــاه يف فــول الصويــا 
MON-877Ø8-9، باإلضافــة إىل تحمــل إجهــاد العوامــل غــري 
الحيويــة وزيــادة اإلنتاجيــة، وهــو األمــر الــذي لوحــظ يف الــذرة مــن 
 MON-87403-1و  MON-8746Ø-4و  DroughtGard™ نــوع 
وهــي ُذرَة خضعــت للتحويــر للحصــول عــىل زيــادة يف الكتلــة 
الحيويــة للســنبلة. وعــالوة عــىل ذلــك، فقــد شــهد إدخــال ســامت 
ــك  ــة عــىل تل ــر، وتتضمــن األمثل الجــودة نهضــة يف معــدل التطوي
و  OKA-NBØØ1-8 نــوع  (مــن   Arctic™ تفــاح  املحاصيــل 

ــمرار  ــة االس ــر ملقاوم ــا للتحوي ــذان خضع OKA-NBØØ2-9)، الل
اإلنزميــي، باإلضافــة إىل األنانــاس (FDP-ØØ114-5) الــذي خضــع 

ــاع. ــة لإلين ــل الفــرتة الالزم ــون وتقلي ــري الل ــر لتغي للتحوي

وفيــام تتخطــى الكائنــات الحيــة املحــّورة التــي جــرى تطويرهــا مــن 
أجــل تطبيقــات املحاصيــل الزراعيــة، توجــد عــدة حيوانــات حيــة 
ــي  ــة. فف ــة وصيدالني ــراض تجاري ــر ألغ ــت للتطوي ــّورة خضع مح
ــني بــرشي  ــج مضــاد ثرومب ــذي يُنِت ــال، كان املاعــز ال عــام 2009 مث
ــاج  ــة لإلنت ــىل املوافق ــل ع ــّور يحص ــي مح ــوان ح ــف أول حي مؤتل
ــك،  ــة إىل ذل ــة. وباإلضاف ــتحرضات الصيدالني ــد املس ــاري ألح التج
ــل  ــر ليص ــع للتحوي ــذي خض ــلمون ®AquAdvantage ال ــج س أُنِت
ــاد وحصــل تســويقه  ــت املعت إىل الحجــم التجــاري يف نصــف الوق
ــات املتحــدة (2015) ويف  ــة مؤخــرا يف الوالي التجــاري عــىل املوافق

ــدا (2016). كن
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نظرة عامة حول وسائل الكشف 
وتحديد الهوية المتاحة12

نـُـرشت العديــد مــن املنهجيــات والتقنيــات للكشــف عــن الكائنــات 
الحيــة املحــّورة وتحديــد هويتهــا وكميتهــا، تــرتاوح مميزاتهــا مــا بني 
الرعــة وفاعليــة التكلفــة، مثــل اختبــار التدفــق األفقــي وتفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل (PCR) االســتنتاجي وصــوال إىل تلــك األكــر 
ــع  ــي وتتاب ــيل اآلين الكم ــرياز الِسلس ــل البوليم ــل تفاع ــدا، مث تعقي

 .(Genome Sequencing) كامــل املَجــني

ــن  ــف ع ــل الكش ــن أج ــداده م ــا وإع ــرب م ــط مخت ــد تخطي وعن
الكائنــات الحيــة املحــّورة وتحديــد هويتهــا، تتجــىل الخيــارات حيال 
أي الوســائل وأي الربوتوكــوالت ســتُعتمد. فبالنســبة للمختــربات 
املوجهــة للخدمــة، وخاصــة تلــك التــي تخــدم الســلطات التنظيمية، 
ــا  ــة وفق ــد املعين ــات البل ــا مبتطلب ــائل موجه ــار الوس ــون اختي يك
للقوانــني الوطنيــة للســالمة األحيائيــة، باإلضافــة العتبــارات أخــرى. 
وقــد تــرتاوح املنهجيــات مــا بــني وســائل نوعيــة تُســتخدم للكشــف 
ــوال إىل  ــة وص ــة عام ــّورة بصف ــة املح ــات الحي ــود الكائن ــن وج ع
ــّورة،  ــة املح ــات الحي ــة الكائن ــد هوي ــن تحدي ــن م ــي متّك ــك الت تل
ــأن  ــات بش ــدم معلوم ــي تق ــة الت ــات الكمي ــة إىل الفحوص باإلضاف

ــة.  ــة املحــّورة املوجــودة يف العين ــات الحي ــة الكائن كمي

وميكــن اســتهداف إمــا الـــ DNA وإمــا جزيئــات الربوتــني للكشــف 
عــن تلــك الكائنــات الحيــة املحــّورة. فــكال النهجــني لهــام مميزاتهــام 
ــتخدام  ــامد اس ــر، أو اعت ــىل اآلخ ــام ع ــل أحده ــام، وتفضي وعيوبه
ــة  ــرة والبني ــربات املتواف ــىل الخ ــرية ع ــورة كب ــد بص ــام، يعتم كليه
التحتيــة والقــدرة عــىل التعامــل مــع العينــات واملعــدات املختربيــة 

ــار املطلــوب واملتطلبــات التنظيميــة. ودرجــة حساســية االختب

يقــدم الجــدول 1 أدنــاه نظــرة عامــة مختــرصة لبعــض املنهجيــات 
الكائنــات الحيــة  شــائعة االســتخدام يف مجــال الكشــف عــن 
املحــّورة وتحديــد هويتهــا وكميتهــا مصحوبــة بنقــاط قــوة كل منهــا 

ــا. وأوجــه القصــور فيه

ي الكشف عن الكائنات 
ف �ف وت�ي وسائل تعتمد عىل ال�ب

الحية المحّورة

الربوتينــات املحــددة بالكائنــات الحيــة املحــّورة (أي تلــك املشــفرة 
ــا باســتخدام املقايســات  ــة) ميكــن الكشــف عنه ــات املُدخل بالجين
املناعيــة التــي تعتمــد عــىل التعــرف عــىل األجســام املضــادة 
الجينــات الدخيلــة. وتكــون وســيلة  لحامتــة محــَدَدة بربوتــني 
ــي  ــق األفق ــي للتدف ــص رشيط ــة فح ــا يف صيغ ــني إم ــص الربوت فح

12  النص مقتبس من »األدوات الفنية واإلرشاد الفني (2014)« وشارك يف كتابته 
كريس فيلجوين وسارة أجابيتو-تنفن وجريتا أبوسليامن، وهي متاحة يف غرفة تبادل 

معلومات السالمة األحيائية. 

https://doi.org/10.1038/nbt.3449


21 كتيب التدريب الخاص بالكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها 

وإمــا صيغــة صفيحــة العيــار الدقيــق مثــل ُمقايََســُة املمتــص 
ــني  ــة لربوت ــة املََناِعيَّ ــم (ELISA) أو اللَطَْخ ــِط باإلِنْزي ــيِّ املُرْتَِب املَناِع
ــم  ــا باس ــرف أيض ــذي يُع ــالم، ال ــتخدام الُه ــريب باس ــالن الكه الرح
لطخــة ويســرتن. وتتطلــب الوســائل التــي تعتمــد عــىل الربوتــني يف 
الكشــف اســتخدام األجســام املضــادة التــي ترتبــط بصفــة محــددة 
بربوتــني الجينــات الدخيلــة. ومبــا أن عمليــة إنتــاج الجســم املضــاد 
ــك  ــتخدام تل ــف باس ــإن الكش ــة، ف ــد ومكلف ــة التعقي ــة بالغ عملي
ــة. ــر األجســام املضــادة التجاري ــادة عــىل تواف ــد ع ــائل يعتم الوس

ويجــري الكشــف عــن الربوتــني باســتخدام الفحوصــات الرشيطيــة 
للتدفــق األفقــي أو ُمقايََســُة املمتــص املَناِعــيِّ املُرْتَِبــِط باإلِنْزيــم أو 
لطخــة ويســرتن مــن خــالل إجــراءات بســيطة الســتخراج بروتينــات 
خــام متامــا مــن العينــة بإضافــة املــاء أو محلــول منِظــم ثــم إجــراء 

تجنيــس للعينــة.

وبالنســبة للفحــص الرشيطــي للتدفــق األفقــي، يوضــع رشيــط يف 
ــور  ــد ظه ــة عن ــون النتيجــة موجب ــني الخــام وتك مســتخلص الربوت
املضــاد لربوتــني  الجســم  للتعــرف عــىل  الفحــص نظــرا  خــط 
الجينــات الدخيلــة. ومميــزات هــذه الوســيلة النوعيــة هــي كالتــايل: 
يســهل جــدا إجراؤهــا، وال تتطلــب ســوى بعــض الخــربة أو املعــدات 
الفنيــة وميكــن إجراؤهــا يف موقــع أخــذ العينــة. وقــد طـُـورت أيضــا 
ــة بغــرض التأويــل شــبه الكمــي للنتيجــة. وميكــن  أجهــزة إلكرتوني
أيضــا اســتخدامها عنــد تطبيــق مقاربــة املعاينــة الجزئيــة لتقديــم 
نتائــج كميــة. وميكــن اســتخدام اختبــارات التدفــق األفقــي لفحــص 
عينــات بحثــا عــن ســامت متعــددة لكائــن حــي محــّور، باســتخدام 
ــاط  ــددة أو أمش ــات متع ــن بروتين ــف ع ــة للكش ــط مصمم رشائ

تتألــف مــن رشائــط متعــددة.

وتتبــع املقاربــة التــي تعتمــد عــىل ُمقايََســُة املمتــص املَناِعــيِّ 
املُرْتَِبــِط باإلِنْزيــم للكشــف عــن الكائــن الحــي املحــّور نفــس املبــدأ 

ات كل وسيلة وعيوبها.  ف الجدول 1: ملخص خيارات الفحص المتوافرة للكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها، شاملة مم�ي

اتالختبارالتحليل ف العيوبالمم�ي

وسائل 
تعتمد عىل 

ف وت�ي ال�ب

يطي فحص �ث

ي الموقع، فإن 
لأن الختبار �يع ويمكن إجراؤه �ف

هذه الطريقة مفيدة جدا لإجراء تحٍر مبدأي عن 
ي أوساط البذور والحبوب.

وجود كائن حي محّور �ف

درجة حساسية أد�ف )عادة ما يكون حد الكشف ما 
 )m/m ي المائة

ي المائة إىل 1 �ف
ف 0.1 �ف ب�ي

ات، وقد  قد ل ينعقد الختبار متبعا ضوابط المخت�ب
ي الحصول عىل 

يتسبب خطأ من مشّغل الختبار �ف
نتائج غ�ي دقيقة لالختبار.

قد يُسَتخَدم لتحديد الكمية باستخدام مقاربة 
المعاينة الجزئية بالنسبة للبذور والحبوب.

ف  وت�ي ي قد يكون ال�ب
ل يناسب العينات المتفسخة ال�ت

فيها تعرض للتشويه.

ف  ف الظاهرة ما ب�ي وت�ي قد تتباين مستويات ال�ب
الأصناف التجارية المختلفة للكائن الحي المحّور وما 

ف أجزاء مختلفة من نفس الكائن الحي المحّور. ب�ي

ُمقايََسُة الممتص 
الَمناِعيِّ الُمرْتَِبِط 

نْزيم بالإِ

ي 
ف 0.01 �ف درجة حساسية أعىل )حد الكشف ما ب�ي

)m/m ي المائة
المائة إىل 0.1 �ف

ف  وت�ي ي قد يكون ال�ب
ل يناسب العينات المتفسخة ال�ت

فيها تعرض للتشويه.

قد تُستخدم لتحديد الكمية عند قياسها عىل 
ي معروف. 

معيار بروتي�ف

ف  ف الظاهرة ما ب�ي وت�ي قد تتباين مستويات ال�ب
الأصناف التجارية المختلفة للكائن الحي المحّور وما 

ف أجزاء مختلفة من نفس الكائن الحي المحّور.  ب�ي

. لبد من إجرائه داخل مخت�ب

وسائل 
تعتمد عىل 

DNA الـ

از  تفاعل البوليم�ي

الِسلسىلي

ي للكشف  درجة حساسية وتحديد أعىل )حد تقري�ب
 )cp/cp ي المائة

0.01 �ف

ي 
از الِسلسىلي شيوعا �ف أك�ث تقنيات تفاعل البوليم�ي

. الستخدام لبد من إجرائه داخل مخت�ب

قادر عىل الكشف عن أغلب الكائنات الحية 
المحّورة

ي  يسمح بتحديد دقيق للكمية )الحد التقري�ب
 )cp/cp ي المائة

لتحديد الكمية 0.1 �ف

فعال مع نطاق واسع من أنواع العينات.

ي 
ي أنحاء العالم �ف

ي يشيع استخدامه �ف
معيار ف�ف

ات الفحص والمراقبة. مخت�ب
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الــذي تتبعــه رشائــط التدفــق األفقــي، وبنــاء عليــه فإنهــا تتضمــن 
خطــوة الســتخراج الربوتــني الخــام. ولكــن الجســم املضــاد يُســتخدم 
بطبقــة  الدقيــق  العيــار  لصفيحــة  الداخــيل  الســطح  لتغطيــة 
تحضرييــة. وعقــب سلســلة مــن الخطــوات التــي تســمح للربوتــني 
املســتهَدف باالرتبــاط بالجســم املضــاد، يُــزال الــركام الخلــوي 
وغــريه مــن الربوتينــات مــن الصفيحــة عــرب سلســلة مــن خطــوات 
الَغســل. ويجــري الكشــف عــن الربوتــني املرتبــط باســتخدام اختبــار 
القيــاس اللــوين الــذي ميكــن تقييمــه مــن خــالل الفحــص البــرصي 
ــج هــذه الوســيلة نتيجــة  ــح ضــويئ. وتُنت ــارئ صفائ أو اســتخدام ق
نوعيــة إذا قُــرأت مــن خــالل الفحــص البــرصي. ومــع ذلــك، ميكــن 
الحصــول عــىل نتيجــة كَميــة إذا تضمنــت الصفيحــة مــا يلــزم مــن 
ــح  ــارئ الصفائ ــتُخدم ق ــرة واس ــات املعاي ــني ومنحني ــري الربوت معاي
الضــويئ، لتقييــم كثافــة تفاعــل القيــاس اللــوين الناتــج عــن التعــرف 
ــزات  ــة. وممي ــتهدف يف العين ــني املس ــاد للربوت ــم املض ــىل الجس ع
اختبــار الكائــن الحــي املحــّور باســتخدام ُمقايََســُة املمتــص املَناِعــيِّ 
ــة أو  ــة نوعي ــاج نتيج ــن إنت ــه ميك ــل يف أن ــم تتمث ــِط باإلِنْزي املُرْتَِب

كَميــة بصــورة ســهلة نســبيا.

وبالنســبة للطخــة ويســرتن، تُفَصــل الربوتينــات املســتخلصة وفقــا 
لحجمهــا باســتخدام الرحــالن الكهــريب باســتخدام الُهــالم، ثــم 
ــني  ــن الربوت ــف ع ــاء للكش ــالم إىل غش ــن اله ــات م ــل الربوتين تُنَق
ــن:  ــمني مضادي ــادة جس ــوة ع ــذه الخط ــن ه ــتهَدف. وتتضم املس
األول هــو جســم مضــاد أويل محــدد بالربوتــني املســتهَدف يعقبــه 
ــم  ــط بالجس ــزيء داّل يرتب ــا بج ــون مرتبط ــاٍن يك ــاد ث ــم مض جس
املضــاد األويل. وبعــد أن يُــزال الجســم املضــاد الزائــد مــن الغشــاء، 
يظهــر الجســم املضــاد الثانــوي عــادة بوســائل مثــل املقيــاس اللــوين 
أو التوهــج الكيميــايئ أو التألــق، والتــي تُجــرى إمــا بتلويــن الغشــاء 
نفســه وإمــا بتعريضــه لفيلــم حســاس للضــوء، مثــل أفــالم األشــعة 
الســينية. ومبجــرد معالجــة الغشــاء أو الفيلــم، يُســتَدل عــىل وجــود 
ــىل  ــاء أو ع ــىل الغش ــز ع ــط ممي ــة برشي ــات الدخيل ــني الجين بروت
الفيلــم. وتتمثــل ميــزة هــذه الوســيلة يف أنهــا حساســة وأنهــا قــد 

ــني املســتهَدف.  ــاكِلة مختلفــة للربوت ــات ُمتَش ن تكشــف عــن ُمَكوِّ

ــكل الوســائل التــي تعتمــد عــىل  ويتمثــل أحــد العيــوب العامــة ل
الربوتــني يف أن حساســياتها تعتمــد عــىل قــوة تفاعــل االرتبــاط بــني 
ــد  ــك، ق ــىل ذل ــالوة ع ــتهَدف. وع ــني املس ــاد والربوت ــم املض الجس
ــن  ــن الكائ ــة م ــزاء مختلف ــني يف أج ــور الربوت ــتوى ظه ــن مس يتباي
الحــي املحــّور، مــام قــد يفــي إىل نتائــج مضللــة وقوفــا عــىل أي 
جــزء مــن النبــات يخضــع للفحــص. وقــد تتأثــر أيضــا الوســائل التــي 
تعتمــد عــىل الربوتــني بالتفاعــل املتبــاَدل بــني الجســم املضــاد وبــني 
الصيــغ األصيلــة مــن نفــس الربوتــني الــذي قــد يكــون موجــودا يف 
الكائــن الحــي، أو قــد تتأثــر بربوتينــات مشــابهة تظهرهــا كائنــات 
ــة  ــون مالمئ ــن تك ــائل ل ــك الوس ــريا، تل ــرى. وأخ ــّورة أخ ــة مح حي
ــت  ــا تعرض ــات فيه ــون الربوتين ــد تك ــي ق ــخة الت ــات املتفس للعين
ــة حــدث  ــد هوي ــادرة عــىل تحدي ــري ق ــح غ ــث تصب للتشــويه بحي

كائــن حــي محــّور.  

منهجيات تعتمد عىل الـ DNA للكشف عن الكائنات 
الحية المحّورة

الحيــة  الكائنــات  الـــ DNA للكشــف عــن  تعتمــد منهجيــات 
ــد هويتهــا بصفــة رئيســية عــىل اســتخدام تفاعــل  املحــّورة وتحدي
ــل  ــة. وتفاع ــة ذات الصل ــات الجزيئي ــيل والتقني ــرياز الِسلس البوليم
ــدات  ــتخدم أوليجونوكليوتي ــيلة تس ــو وس ــيل ه ــرياز الِسلس البوليم
الـــ DNA املُخلّقــة املســامة بـ”البادئــات” لتستنســخ أو “لتضخــم” 
املناطــق املســتهَدفة مــن تسلســل الـــ DNA املُدَخــل املوجــود يف 
ــم  ــج املُضخَّ ــح املنتَ ــن الحــي املحــّور. وحينهــا، ميكــن أن يصب الكائ
ــن الحــي  ــام إذا كان الـــ DNA الناشــئ مــن الكائ ــت في ــا للب بادي

ــة أم ال.  ــود يف العين ــّور موج املح

ويلــزم اســتخالص الـــ DNA وتنقيتــه قبــل إجــراء تفاعــل البوليمرياز 
الِسلســيل. ويعتمــد اختيــار وســيلة االســتخالص عــىل نــوع الكائــن 
الحــي املحــّور الخاضــع للتحليــل مبــا أن بعــض الوســائل أكــر 
ــة  ــواد الحي ــن امل ــة م ــواع معين ــبة ألن ــا بالنس ــن غريه ــة م مالءم
املحــّورة، مثــل أوراق النبــات مقابــل البــذور الزيتيــة. وعقــب 
ــتهَدفة  ــالت املس ــع التسلس ــه، تخض ــتخالص الـــ DNA وتنقيت اس
ــددة  ــة مح ــط بصف ــة لرتتب ــات مصمم ــتخدام بادئ ــم باس للتضخي
بالتسلســل املســتهَدف أثنــاء تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. وميكــن 
الكشــف عــن ُمنتـَـج تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل الناتــج إمــا أثنــاء 
عمليــة التضخيــم (تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين) أو بعــد 
اكتــامل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل (تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 

االســتنتاجي).

تفاعــل  عقــب  املســتهَدف  التسلســل  وجــود  إظهــار  ويجــري 
ــريب  ــالن الكه ــالل الرح ــن خ ــتنتاجي م ــيل االس ــرياز الِسلس البوليم
ــم وفقــا  باســتخدام الُهــالم. وتفصــل هــذه العمليــة الـــ DNA املضخَّ
ــة تحــت  ــه باالنتقــال عــرب مصفوفــة هالمي ــأن تســمح ل لحجمــه ب
تأثــري تيــار كهــريب. وميكــن إظهــار ُشــدفة الـــ DNA التي تســتجيب 
ــن الحــي املحــّور باســتخدام  ــة يف الكائ َات الـــ DNA املُدَخل ــربَّ ملُك
صبغــة تتحــد مــع الـــ DNA مــزدوج الرشيــط وتتألــق تحــت الضوء 

فــوق البنفســجي. 

ــف  ــيل اآلين بالكش ــرياز الِسلس ــل البوليم ــا تفاع ــمح تكنولوجي وتس
عــن التسلســل املســتهَدف املُكــربَّ أثنــاء عمليــة التكبــري يف تفاعــل 
ــة تتحــد بالـــ  ــة متألق ــا باســتخدام صبغ ــرياز الِسلســيل، إم البوليم
ــق  ــوم بالتأل ــث موس ــد ثال ــتخدام أوليجونوكليوتي ــا باس DNA وإم
 DNA ــق الصبغــة املتحــدة بالـــ ويســمى مســبارا (Probe). وتتأل
حــني تُقَحــم داخــل جزيئــات الـــ DNA مــزدوج الرشيــط. وبينــام 
التألــق  الِسلســيل، يــزداد مســتوى  البوليمــرياز  يجــري تفاعــل 
ـف حديثــا. وبنــاء  بالتناســب مــع مقــدار الـــ DNA الــذي تََولَـّ
عليــه، تكشــف تلــك الصبغــات ببســاطة عــن مقــدار مــا تولــد عــن 
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل أثنــاء التضخيــم، بيــد أنهــا ال متيــز بــني 
ــى  ــل منحن ــراء تحلي ــن إج ــدد. وميك ــري املح ــدد وغ ــم املح التضخي
َات غــري املحــددة، ولكــن قــد  االنصهــار بغــرض تحديــد هويــة املكــربَّ
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ــط تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل  ــا لضب ــك عمــال مكثف ــب ذل يتطل
ــن الحــي  ــردة داخــل الكائ ــة محــددة منف ــذي يســتهدف منطق ال

املحــّور.

ــن أن  ــق م ــة للتحق ــابري املتألق ــتخدام املس ــن اس ــل، ميك ويف املقاب
ــة  ــاء عملي ــري أثن ــع للتكب ــد خض ــدد ق ــتهَدف املح ــل املس التسلس
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. وإذا اســتخدمت تكنولوجيــا تفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل اآليّن مقرونــة باملعايــري الالزمــة، حينهــا ميكــن 

ــة.  ــة املحــّورة يف العين ــات الحي ــة الكائن ــد كمي تحدي

وتتمثــل إحــدى مميــزات الوســائل التــي تعتمــد عــىل تفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل يف أنــه ميكــن اســتخدامها لفحــص عينــة 
بحثــا عــن وجــود كائنــات حيــة محــّورة باســتخدام البادئــات التــي 
تســتهِدف العنــارص الجينيــة التــي يشــيع العثــور عليهــا يف عــدد من 
الكائنــات الحيــة املحــّورة املختلفــة. ووقوفــا عــىل توليفــة البادئــات 
املســتخدمة، ميكــن لوســائل الكشــف باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل أن تســتهدف بســهولة عنــارص جينيــة معينــة أو محَدَدات 
بالبنيــة الجينيــة (Construct-specific) أو محــَدَدات مبُســتَحَدث 
ــات  ــكل 7 االختالف ــّور (Event-specific). ويعــرض الش ــي مح ح
بــني كل نــوع مــن منطقــة اســتهداف تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. 

ــن  ــرن وميك ــدد وم ــاس ومح ــيل حس ــرياز الِسلس ــل البوليم وتفاع
ــا  ــن احتوائه ــا ع ــة بحث ــا لعين ــن فحص ــؤدي بالتزام ــتخدامه لي اس
لعنــارص كائنــات حيــة محــّورة والكشــف عــن عنــارص جينيــة معينة 
ــد اســتخدامه يف  ــة محــّورة ُمســتحَدثة، وعن ــات حي أو وجــود كائن

ــارص  ــة عن ــدد كمي ــه يح ــيل آيّن فإن ــرياز ِسلس ــل بوليم ــة تفاع منص
الكائنــات الحيــة املحــّورة املوجــودة يف العينــة. وميكــن أيضــا 
ــيل  ــرياز الِسلس ــل البوليم ــن تفاع ــددة م ــات متع ــتخدام مقارب اس
واملصفوفــات13 للكشــوفات متعــددة األهــداف. ويتمثــل أحــد 
عيــوب املقاربــات التــي تعتمــد عــىل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 
ــربة  ــا يف الخ ــب تخصص ــا تتطل ــتخدام يف أنه ــيوعا يف االس ــر ش األك

ــدات. واملع

ف وتلك  وت�ي ي تعتمد عىل ال�ب
ف الوسائل ال�ت مقارنة ب�ي

ي الكشف عن الكائنات الحية 
ي تعتمد عىل الـ DNA �ف

ال�ت
المحّورة

ــة  ــات الحي ــن الكائن ــف ع ــتخدمتني يف الكش ــني املس ــا املقاربت كلت
ــة.  ــا مختلف ــدم أغراض ــام تخ ــان، إذ أن كل منه ــّورة مفيدت املح

ــط  ــارات رشي ــل اختب ــني، مث ــىل الربوت ــد ع ــي تعتم ــائل الت والوس
التدفــق األفقــي وُمقايََســُة املمتــص املَناِعــيِّ املُرْتَِبــِط باإلِنْزيــم، 
وســائل بســيطة وتوفــر الوقــت (مــن عــدة دقائــق إىل بضــع 
ــات.  ــن العين ــل م ــدد قلي ــص ع ــة لفح ــا مالمئ ــام أنه ــاعات)، ك س
واختبــار التدفــق األفقــي مفيــد للفحــص بحثــا عــن الكائنــات الحية 
املحــّورة يف موقــع أخــذ العينــة. ومــع ذلــك، تتطلــب الوســائل التــي 
ــّورة  ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــف ع ــني للكش ــىل الربوت ــد ع تعتم

13  مصفوفة الكائنات الحي املحّورة جينيا التابعة ملركز البحوث املشرتك: 
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/jrcgmomatrix/

الشكل 7: تتألف البنية )DNA ُمدَخل( عادة من عدة عنا� جينية مثل أحد المعززات وأحد الجينات وأحد الُمنهيات.

از الِسلسىلي ليستهدف مناطق مختلفة: )أ( عنا� تنظيمية شائعة )مثل المعززات والُمنهيات(، )ب( أو  مالحظة: يمكن تصميم تفاعل البوليم�ي
ف للنبات(. وتمثل  ف البنية الُمدَخلة والَمج�ي ان ب�ي ف داخل البنية(، )ج( أو محَدَدات بالُمستحدثات )اق�ت ف عنرصين جيني�ي ان ب�ي محَدَدات بالبنية )اق�ت

، بينما تحدد الحواف بداية ونهاية التسلسل الذي تتحد معه البادئات  از الِسلسىلي ي يستهدفها تفاعل البوليم�ي
الخطوط الرمادية المنطقة ال�ت

ي هذا الشكل(. 
)المساب�ي ليست موضحة �ف

ي سلوفينيا.
المصدر: مقدم من Mojca Milavec وAlexandra Bogožalec Košir من المؤسسة الوطنية لالأبحاث البيولوجية �ف

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/jrcgmomatrix/
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فحصــا مختلفــا للكشــف عــن ســامت منفــردة مــن ســامت الكائــن 
الحــي املحــّور، كــام ال ميكــن اســتخدامها يف نفــس الوقــت للتفريــق 
بــني املســتحَدثات الحيــة املحــّورة املختلفــة التــي قــد تكــون 
موجــودة يف العينــة الواحــدة. ويف املقابــل، نجــد أن املقاربــات 
التــي تعتمــد عــىل الـــ DNA األكــر شــيوعا برغــم كونهــا أكــر دقــة 
وحساســية، إال أنهــا تتطلــب املزيــد مــن الخطــوات والوقــت (مــن 
عــدة ســاعات إىل أيــام)، كــام أنهــا تعتمــد عــىل معــدات وخــربات 

ــة. ــة متخصص مختربي

والوســائل التــي تعتمــد عــىل الربوتــني غــري مناســبة إال يف الكشــف 
عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة املصممــة إلنتــاج بروتــني مــن 
الـــ DNA املُدَخــل فيهــا. وبرغــم ذلــك، فهــي غري مناســبة للكشــف 
عــن العنــارص الجينيــة املُدَخلَــة التــي ال تُنِتــج بروتينــا، مثــل 
التسلســالت التنظيميــة أو الكائنــات الحيــة املحــّورة التــي ُصممــت 
ــا  ــالل تكنولوجي ــن خ ــتهَدفة م ــات مس ــور جين ــت ظه ــال لكب مث

 .(RNAi) RNA ــل الـــ تداخ

وتعتمــد وســائل الربوتــني عــىل نوعيــة التفاعــل بــني مضــاد الجــني 
ــان  ــىل البني ــرأ ع ــريات تط ــإن أي تغي ــك، ف ــاد. ولذل ــم املض والجس
الثــاليث األبعــاد للربوتــني املســتهَدف تبطــل فاعليــة الوســيلة. وتلــك 
ــا مــا تطــرأ أثنــاء معالجــة العينــات إذا  التغيــريات التوافقيــة أحيان
ــكال  ــة أو ل ــة الكيميائي ــات للحــرارة أو للمعالج ــا تعرضــت العين م
ــد  ــي تعتم ــائل الت ــدرة الكشــف يف الوس ــا ق ــر أيض ــن. وتتأث األمري
ــذي  ــني املســتهَدف، وال عــىل الربوتــني وفقــا ملســتوى ظهــور الربوت
ــّور أو  ــي املح ــن الح ــن الكائ ــة م ــزاء مختلف ــني أج ــن ب ــد يتباي ق
مراحــل مختلفــة مــن دورة حياتــه، وميكــن أن تتأثــر بعوامــل 
ــإن  ــك، ف ــة إىل ذل ــاخ. وباإلضاف ــة واملن ــل ظــروف الرتب ــة مث خارجي
بعــض الكائنــات الحيــة املحــّورة ُصِمَمــت بصفــة محــددة لتُظهــر 
بروتــني الجينــات الدخيلــة يف نســيج معــني، لذلــك فقــد ال يكــون 
الربوتــني موجــودا بالــرضورة يف الجــزء الــذي يخضــع للفحــص مــن 

ــن الحــي. الكائ

ــر  ــىل الـــ DNA أك ــد ع ــي تعتم ــائل الت ــإن الوس ــل، ف ويف املقاب
ــل  ــني، فيظ ــىل الربوت ــد ع ــي تعتم ــائل الت ــة بالوس ــتقرارا مقارن اس
الكشــف ممكنــا حتــى وإن تعرضــت العينــة للحــرارة أو للمعالجــة 
الكيميائيــة الخفيفــة أو لــكال األمرين. ويوجد الـــ DNA أيضا يف كل 
الخاليــا؛ لذلــك ميكــن اســتخدام أي جــزء مــن أجــزاء الكائــن الحــي 
ــإن وســائل تفاعــل البوليمــرياز  ــك، ف يف الفحــص. وعــالوة عــىل ذل
الِسلســيل أكــر مرونــة مــن وســائل الربوتــني، كــام ميكــن اســتخدام 
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل لفحــص عينــة بحثــا عــن وجــود عــدة 
كائنــات حيــة محــّورة محتملــة بصــورة متزامنــة وبســهولة نســبية. 
وميكــن أيضــا تطبيــق تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل بصــورة نوعيــة، 
ــد  ــددة ولتحدي ــة مح ــارص جيني ــتحَدثات أو عن ــن ُمس ــف ع للكش
ــه  ــك تطبيق ــن كذل ــردة. وميك ــّورة منف ــة مح ــات حي ــة كائن هوي
ــّور  ــي مح ــن ح ــني لكائ ــدث مع ــة ح ــد كَميّ ــة لتحدي ــورة كَميّ بص

ــة. يف العين

ي 
اتيجيات الوطنية �ف اعتبارات لالس�ت
سبيل الكشف عن الكائنات الحية 

المحّورة وتحديد هويتها

ــة  ــات الحي أي طــرف ينظــر يف وضــع أحــكام للكشــف عــن الكائن
املحــّورة وتحديــد هويتهــا يف واليتــه القضائيــة قــد يحتــاج ألن 
ــص  ــام يخ ــة في ــه القامئ ــم قدرات ــل، أوال: تقيي ــدة عوام ــي ع يراع
املطلوبــة  املعــدات  وتوافــر  الفنيــة  والخــربة  التحتيــة  البنيــة 
لالضطــالع بإجــراءات الفحــص، باإلضافــة إىل اعتبــارات بشــأن مــدى 
تأثــري تنفيــذ تلــك التدابــري عــىل تجــارة الحبــوب فيــام بــني الــدول؛ 
ــلطات  ــني الس ــام ب ــة في ــال الفّعال ــوات االتص ــيس قن ــام أن تأس ك
ــادر  ــد يب ــة. وق ــكام املعني ــال لألح ــذ الفّع ــر التنفي ــة يي املختص
البلــد باتبــاع إحــدى االســرتاتيجيات املمكنــة لضــامن فاعليــة أخــذ 
العينــات مــن الكائنــات الحيــة املحــّورة والكشــف عنهــا وتحديــد 
ــة إذا أراد  ــالت التالي ــن املُعاِم ــدد كل م ــأن يح ــك ب ــا، وذل هويته
ــراءات  ــد إج ــّور وتحدي ــي املح ــن الح ــص الكائ ــاق فح ــد نط تحدي

ــد: ــل البل ــص داخ ــك الفح ذل

1-  التنفيــذ الوطنــي لنظــام متضمنــا غايــات وأغــراض ألخــذ 
العينــات:

قــد تتضمــن الغايــات املحتملــة الرصــد البيئــي وأخــذ العينــات 
لــدى نقطــة الدخــول لرصــد انتقــال الكائنــات الحيــة املحــّورة 
ــة  ــات الحي ــن الكائن ــف ع ــدود والكش ــرب الح ــا ع ــرصح به امل

املحــّورة غــري املــرصح بهــا والرقابــة عليهــا.

املُعاِمالت التي قد تخضع للرصد والرقابة:  2-

تتضمــن املُعاِمــالت املحتملــة املواظبــة عــىل اســتخدام نظــام 
توثيــق مناســب يتتبــع انتقــال املــواد التــي قــد تحتــوي عــىل 
ــدود، باإلضافــة إىل تحديــد  كائنــات حيــة محــّورة عــرب الح
الكميــات املوجــودة إذا نصــت اللوائــح التنظيميــة عــىل ذلــك 
ــامدا عــىل  ــرار. واعت ــع الق ــة صن ــك متصــال بعملي وإذا كان ذل
ــة  ــدرة التحليلي ــرتاوح الق ــد ت ــتهَدف، ق ــة املس ــتوى الرقاب مس
ــاب) أو  ــة (وجود/غي ــني نوعي ــا ب ــا م ــق عليه ــة املتف املطلوب
ــة).  ــري مختلف ــب تداب ــا يتطل ــدا معين ــو أن ح ــال ل ــة (مث كَميّ
التــي ميكــن توفريهــا يف  املــوارد (ماليــة، برشيــة)  وتُعــد 

ــة. ــارات املهم ــد االعتب ــا أح ــب أيض ــتقبل القري املس

ــد  ــة، ق ــدرات الفحــص املختربي ــة لق ــوارد املطلوب وبخــالف امل
ــة  ــدرات كافي ــر ق ــة املطــاف يف تطوي ــدان يف نهاي ترغــب البل
ألخــذ عينــات الكائنــات الحيــة املحــّورة، مبــا يف ذلــك تدريــب 
فنيــي مخترباتهــا ومســؤويل الرقابــة الحدوديــة واملفتشــني 
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ــد كفــاءة أخــذ العينــات أيضــا أمــرا حاســام  امليدانيــني.14 وتُع
يف مســار الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة، فهــذا مــن 
ــام يف  ــة للنظ ــج الكلي ــج والنوات ــأنه أن يحــدد جــودة النتائ ش
رصــد تلــك الكائنــات الحيــة والكشــف عنهــا وتحديــد هويتهــا. 
وعنــد وضــع أهميــة أخــذ العينــات يف الحســبان حــني تكــون 
ــة  ــورة فعال ــود بص ــص الجه ــن تخصي ــدودة، ميك ــوارد مح امل
إذا كانــت تركــز عــىل املعاينــة امليدانيــة الســليمة مقرتنــة 
ــة األساســية التــي ميكــن االعتــامد  بالقــدرات املختربيــة الَكميّ

ــا. عليه

تحديات �في الكشف عن الكائنات الحية المحّورة وجديد 
التطورات التكنولوجية

ــات  ــق املنهجي ــد تطبي ــار عن ــاج لالعتب ــات تحت ــدة تحدي ــد ع توج
املتوافــرة عــىل إجــراءات الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة. 
ــارات  ــض االعتب ــول بع ــرصة ح ــة مخت ــرة عام ــيل نظ ــام ي ــرد في وت

ــية. الرئيس

توافر وسائل موثقة 

ــا  ــار أداء الوســائل منســقة دولي مــن املهــم أن تكــون معايــري اختب
بحيــث ميكــن مقارنــة النتائــج يف أرجــاء العــامل، مــع األخــذ يف 
االعتبــار توافــر املــوارد يف البلــدان املختلفــة، عــىل ســبيل املثــال عىل 
 CAC/GL ــة الدســتور الغــذايئ ــذي حــدده دســتور هيئ النحــو ال
2010-74 وغــريه مــن املعايــري الدوليــة مثــل املعايــري أيــزو 21569 
وأيــزو 21570 وأيــزو 21571 وأيــزو 24276. وكان الهــدف مــن 
وضــع معايــري أداء منســقة هــو تبســيط الوصــول إىل تكنولوجيــات 
ــول  ــرص الوص ــادة ف ــّورة وزي ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــف ع الكش
إىل تلــك التكنولوجيــات يف البلــدان التــي تعــاين مــن مســتوى أقــل 
ــات أمــام  ــل أحــد أكــرب التحدي ــه، يتمث يف القــدرات واملــوارد. وعلي
الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة يف ضــامن أن تكــون تلــك 
الوســائل موثقــة وأنهــا تفــي بــأدىن معايــري األداء الالزمــة ألغــراض 

ــة الجــودة. رقاب

تطبيق نظام جودة

أحــد االعتبــارات املهمــة يف تطبيــق وســائل الكشــف عــن الكائنــات 
الحيــة املحــّورة هــو اســتخدام إجــراءات تشــغيل موحــدة. ويعنــي 
ــة املحــّورة مطلــوب  ــات الحي ــرب الكشــف عــن الكائن هــذا أن مخت
منــه وضــع التدابــري الالزمــة للرقابــة عــىل الجــودة واملواظبــة عــىل 
تحــري تلــك التدابــري، مثــل تلــك املختــربات التــي وضعــت األيــزو 

14  يتوافر حاليا تدريب ملسؤويل الرقابة الحدودية واملفتشني امليدانيني من 
خالل غرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية عرب »الدورة التدريبية لربوتوكول 

قرطاجنة للسالمة األحيائية ملسؤويل الجامرك والحدود« متاح من خالل: 
 https://scbd.unssc.org/course/view.php?id=10

17025 لضــامن املوثوقيــة ودرجــة الحساســية وإمكانيــة استنســاخ 
الوســائل املســتخدمة. 

الوصول إىل وسائل الكشف والحصول عىل مواد مرجعية 

ــات  ــب الكائن ــام ميكــن الوصــول إىل وســائل الكشــف عــن أغل بين
الحيــة املحــّورة النباتيــة التجاريــة مــن خــالل عــدة منصــات 
ــادل معلومــات الســالمة  ــة تب ــات غرف ــل قاعــدة بيان ــة مث إلكرتوني
األحيائيــة، تنشــأ التحديــات املطروحــة يف الكشــف عــن بعــض 
ــري  ــة غ ــات الحي ــك الكائن ــة تل ــّورة، وخاص ــة املح ــات الحي الكائن
ــات التــي تواجههــا املختــربات يف الوصــول  املعتمــدة، عــن الصعوب
إىل بيانــات تسلســل العنــارص الجينيــة بغــرض تيســري تصميــم نظــم 
ــوري  ــن مط ــدان م ــض البل ــب بع ــف. وتتطل ــراء الكش ــة إلج معين
الكائنــات الحيــة املحــّورة تقديــم وســيلة للكشــف عــن تلــك 
الكائنــات الحيــة أثنــاء عمليــة منــح التصاريــح، إال أن األمــر ال يســري 

ــوال. ــا عــىل هــذا املن دوم

ــائل الكشــف، وهــي  ــن وس ــت م ــة للتثب ــواد مرجعي ــتخدم م وتُس
تســتخدم أيضــا كنــوع مــن أنــواع الرقابــة اإليجابيــة. تتوافــر املــواد 
املرجعيــة ألغلــب الكائنــات الحيــة املحــّورة النباتيــة التجاريــة لــدى 
جمعيــة كيميائيــي النفــط األمريكيــة أو مؤسســة املرجعيــات مــن 
ــر  ــد ال تتواف ــة ق ــواد املرجعي ــض امل ــن بع ــس. ولك ــواد واملقايي امل
عــن بعــض الكائنــات الحيــة املحــّورة أو قــد ال يتوافــر ســبيل ســهل 
وفّعــال مــن حيــث التكاليــف بالنســبة لبعــض مختــربات الكشــف 
للوصــول للمــواد املرجعيــة مــن أجــل حــدث محــدد لكائــن حــي 
محــّور خاضــع للفحــص، بغــرض التمكــن مــن التحقــق مــن وســيلة 

الكشــف عنــه التــي يجــري اســتخدامها يف مختربهــم.

ي أطر السالمة الأحيائية الوطنية
ثغرات �ف

ــول  ــبل الوص ــق بس ــام يتعل ــأت في ــي نش ــات الت ــوء التحدي يف ض
إىل وســائل الكشــف واملــواد املرجعيــة، وألغــراض تنظيميــة، حــث 
مؤمتــر األطــراف العامــل كاجتــامع لألطــراف يف بروتوكــول قرطاجنــة 
ــات عــىل أن  ــن الحكوم ــراره BS-VII/10 األطــراف وغريهــا م يف ق
ــار  ــت اإلخط ــر يف وق ــالل ُمخِط ــن خ ــات م ــم املعلوم ــل تقدي تكف
متضمنــا كل املعلومــات الالزمــة للكشــف عــن الكائــن الحــي 
املحــّور وتحديــد هويتــه، مبــا يف ذلــك معلومــات متّكــن مــن تحديــد 
ــة،  ــواد املرجعي ــىل امل ــول ع ــكان الحص ــدا وم ــدا فري ــه تحدي هويت

ــة.  ــات الري ــأن املعلوم ــادة 21 بش ــك دون اإلخــالل بامل وذل

فامن عن عدة كائنات حية  مقاربات جديدة للكشف الم�ت
محّورة

إن الزيــادة يف بحــوث الكائنــات الحيــة املحــّورة وتســويقها تجاريــا 
هــي نتيجــة للزيــادة املســتمرة يف عــدد املُســتحَدثات الحيــة 
ــن خــالل  ــا م ــربات للكشــف عنه ــاج املخت ــد تحت ــي ق املحــّورة الت

https://scbd.unssc.org/course/view.php?id=10
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ســلطاتها الوطنيــة املختصــة. وعــالوة عــىل ذلــك، تتزايــد احتامليــة 
وجــود ُمســتحَدثات حيــة محــّورة غــري مــرصح بهــا يف بلــد برغــم 
ــا يف  ــربات تحدي ــه املخت ــام تواج ــر، ك ــد آخ ــدة يف بل ــا ُمعتَم كونه
ــة  ــات حي ــدة كائن ــود ع ــن وج ــف ع ــا للكش ــة اضطراره احتاملي
ــام مل  ــا معتمــدا بين ــد يكــون بعضه ــة الواحــدة، ق محــّورة يف العين
ــوين،  ــري قان ــا غ ــر أو أن بعضه ــض اآلخ ــداول البع ــد بت ــرصح بع يُ
وذلــك وفقــا للســياق التنظيمــي للطــرف. ومــن الُنهــج التــي 
واجهــت هــذا التحــدي اســتخدام اســرتاتيجية فحــص مناســبة 
ــف  ــراء كش ــرض إج ــة بغ ــات املصفوف ــدى مقارب ــاع إح ــل اتب مث
ــائعة االســتخدام، ســعيا  ــددة ش ــة متع ــارص جيني ــن عن ــن ع متزام
ــة،  ــج املصفوف إىل توســيع قــدرات الفحــص. وميكــن اســتخدام نتائ
عنــد االســتخدام باالقــرتان بربنامــج حاســويب للمعلوماتيــة الحيويــة، 
لتحديــد هويــة الكائنــات الحيــة املحــّورة التــي يحتمــل وجودهــا يف 
ــة لتتضمــن أي عــدد مــن  ــص هــذه املقارب ــة. وميكــن تخصي العين
ــا،  ــرب الكشــف عنه ــن املخت ــوب م ــّورة املطل ــة املح ــات الحي الكائن
ــي  ــائل الت ــىل الوس ــام األول ع ــام أنهــا قابلــة للتطبيــق يف املق ك
ــة  ــي ميكــن مضاعف تعتمــد عــىل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل الت
ــواع  ــن أن ــن ع ــن إجــراء كشــف متزام ــا م ــرض متكينه ــا بغ قدراته

ــا. ــد هويته ــّورة وتحدي ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــددة م متع

ي تطوير الكائنات الحية 
التكنولوجيات المستجدة �ف

المحّورة ووسائل الكشف عنها

تثبــت التكنولوجيــات الجديــدة واملســتجدة يف مجــال تطويــر 
ــن  ــف ع ــام الكش ــا أم ــل تحدي ــا متث ــّورة أنه ــة املح ــات الحي الكائن
الكائنــات الحيــة املتحــورة وتحديــد هويتهــا. فعــىل ســبيل املثــال: 
الجينــات  كبــت  مجــال  يف  الجديــدة  التكنولوجيــات  تتضمــن 
الـــ RNA مــزدوج الرشيــط بغــرض منــح  اســتخدام جزيئــات 
الســامت املرغوبــة للكائنــات الحيــة املحــّورة. ويف مثــل تلــك 
ــال  ــه ف ــة، وعلي ــات الدخيل ــن الجين ــني ع ــج بروت ــاالت، ال ينت الح
ــىل الـــ  ــد ع ــي تعتم ــف الت ــائل الكش ــتخدم إال وس ــه أن يس ميكن
ــة محــّورة  ــات حي ــر كائن ــك، يجــري تطوي DNA. وعــالوة عــىل ذل
ــد  ــه ق ــث أن ــتجدة بحي ــة مس ــة صناعي ــات حيوي ــالل تقني ــن خ م
ــد ال  ــة ق ــرات جيني ــة تحوي ــة الناتج ــات الحي ــك الكائن ــن تل تتضم
ــة. ــة الطبيعي ــارص الجيني ــل العن ــد متاث ــا أو ق يســهل الكشــف عنه

ومــن ناحيــة أخــرى ميهــد اســتمرار تطويــر تكنولوجيــات جديــدة 
ســبل الوصــول إىل وســائل الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة، 
ــم  ــال: تضخي ــوارد. فعــىل ســبيل املث ــة امل ــدان قليل وخاصــة يف البل
ــيل  ــرياز الِسلس ــل البوليم ــرارة لتفاع ــت الح ــووي ثاب ــض الن الحم
ــق  ــد عــىل الرقائ ــي تعتم ــات الت ــن التكنولوجي ــا م الرقمــي وغريه
قريبــا مــا ســتجعل مــن املمكــن الكشــف الروتينــي عــن الكائنــات 
ــد  ــام ق ــة. وبين ــزة محمول ــا باســتخدام أجه ــة املحــّورة ميداني الحي
تعتــرب العديــد مــن البلــدان أن وضــع إطــار للكشــف عــن الكائنــات 
ــىل  ــا ع ــك التكنولوجي ــق تل ــد تُطب ــا، ق ــل عبئ ــّورة ميث ــة املح الحي
ــواين،  ــايت والحي ــرشي والنب ــراض الب ــم األم ــل عل ــرى مث ــراض أخ أغ

مــن بــني اســتخدامات أخــرى.
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مقدمة15

ــتخدام  ــورة باس ــة املح ــات الحي ــيل للكائن ــص التحلي ــري الفح يج
ــربات  ــة يف مخت ــة متدرج ــاع عملي ــب اتب ــا عق ــة علمي ــرق موثق ط
الفحــص الخاصــة والتجاريــة والحكوميــة؛ والحقــول الزراعيــة؛ 
وســفن الشــحن والتخزيــن واملنشــآت مــن بــني أماكــن أخــرى. ومبــا 
أنــه توجــد مســتويات مختلفــة مــن الكفــاءة والتكنولوجيــا املطلوبة 
ألخــذ العينــات وإجــراء الفحوصــات ضمــن ســياقات مختلفــة، 
يتعــني عــىل املحللــني تقييــم مــا يجرونــه مــن عمليــات أخــذ 

15  يُقتبس هذا النص من: تحليل عينات األغذية للتحقق من وجود كائنات حية 
محورة جينيا، الذي أجراه مركز البحوث املشرتك التابع للمفوضية األوروبية (2011)؛ 

واملبادئ التوجيهية إلجراءات تحضري العينات يف تحليل الكائنات الحية املحورة جينيا، 
التي وضعها مركز البحوث املشرتك التابع للمفوضية األوروبية (2014). 

العينــات والفحــص ضمــن نطــاق احتياجــات عمالئهــم، ليــس فقــط 
ــص  ــة الفح ــية عملي ــرب وقياس ــري املخت ــة معاي ــامن قابلي ــرض ض بغ
للتكــرار وســالمتها فنيــا مــع اتصافهــا بأمنــاط محــددة وتصنيفــات 
ــام  ــة في ــث التكلف ــن حي ــاءة م ــامن كف ــا ض ــن أيض ــة، ولك معروف

ــا.  ــم فحصه ــات ويت ــي تؤخــذ كعين يتصــل باملنتجــات الت

وجــب  لذلــك  الخــام؛  صيغتهــا  يف  للمختــرب  العينــات  وتُقــدم 
االضطــالع ببعــض املعالجــات بغــرض إعــداد العينــة للتحليــل. 
ــل واســتخالصها  ــادة املســتهدفة بالتحلي ــداد امل ــك إع ويتضمــن ذل
مــن عينــة املختــرب. ومــا يهــم يف الحصــول عــىل نتائــج موثوقــة فيــام 
يخــص احتــواء العينــة عــىل مــواد مــن كائنــات حيــة محــّورة هــو 
صحــة إجــراءات املعاينــة الجزئيــة يف املختــرب، باإلضافــة إىل إعــداد 
ــة  ــراءات املالمئ ــاع اإلج ــب اتب ــك، وج ــتخالصها. ولذل ــة واس العين

الوحدة 3 
إعداد العينات واستخالصها 
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لضــامن تجانــس العينــة الخاضعــة للتحليــل ولضــامن متثيلهــا 
ــة. ــة األصلي للعين

إدارة العينات

يتعــني عــىل املختــربات التــي تعمــل يف مجــال الكشــف عــن 
الكائنــات الحيــة املحــّورة وتحديــد هويتهــا أن تتبع إجــراءات إلدارة 
العينــات، مبــا يف ذلــك اتبــاع خطــوات لتقديــم العينــات واســتالمها 
وتوســيمها وتخزينهــا وإعــداد العينــات املختربيــة وإتالفهــا، مبــا يف 
ذلــك موجــز إلجــراءات توثيــق كل خطــوة. وميكــن أن نجــد معايــري 
ــزو 24276  ــزو 6498 واألي ــري األي ــك اإلجــراءات يف معاي مناســبة لتل

ــزو 17025.  واألي

خطة أخذ العينات والإجراءات ذات الصلة

ــات  ــات للمنتج ــذ العين ــط أخ ــري خط ــن معاي ــد م ــر العدي تتواف
ــة  ــات الحي ــىل الكائن ــا ع ــق أيض ــي تنطب ــة، والت ــة التجاري الزراعي
الســلطات  الحــاالت. وقــد وضعــت  مــن  العديــد  املحــّورة يف 
ــة  ــىل عين ــول ع ــب الحص ــري. ويتطل ــك املعاي ــض تل ــة بع التنظيمي
ممثلــة للعينــة األصليــة أخــذ حصــص متســاوية مــن األجــزاء 
ــامر أو  ــيقان أو الث ــدار األوراق أو الس ــن مق ــاوي م ــة بالتس املوزع
البــذور أو الحبــوب أو مــواد الفحــص لــيك تخضــع للمعاينــة. وعنــد 
معاينــة بعــض الدفعــات، ينبغــي إخضــاع كل حصــة للفحــص. وإذا 
بــدا أن الحصــص تفتقــر إىل االتســاق، ينبغــي اســتبقاؤها كعينــات 
منفصلــة أو جمعهــا لتشــكل عينــات مــن حاويــة منفــردة، وذلــك 
ــص  ــون الحص ــني تك ــادي. وح ــس الب ــدم التجان ــر ع ــت يف أم للب
ــن الطــرق  ــة. وتتضم ــة مركب ــا لتشــكل عين ــن جمعه متســقة، ميك
املنشــورة أحكامــا لجمــع ســجالت التقــي وتوثيقهــا لضــامن 
الحفــاظ عــىل ســالمة العينــات وخفــض فــرص تعرضهــا للتلــوث إىل 
الحــد األدىن. ويــرد فيــام يــيل وصــف لعــدة خطــوات يلــزم مراعاتهــا 

ــات. ــبة إلدارة العين بالنس

تسليم العينات

ــوذج  ــا من ــرب أن يصحبه ــا املخت ــي يقبله ــات الت ــكل العين ــي ل ينبغ
ــة  ــا ورقي ــة إم ــص، يف صيغ ــراء فح ــب إج ــمي يطل ــربات رس مخت
وإمــا إلكرتونيــة، كيفــام يحــدد املختــرب. وينبغــي لتلــك النــامذج أن 

ــر:  ــل تقدي ــىل أق ــة ع ــات التالي ــن املعلوم تتضم

ــة  ــة املختص ــلطة الوطني ــع للس ــخص التاب ــن الش ــات ع 1 -  بيان
الــذي يقــدم املعلومــات. وتتضمــن تلــك البيانــات اســمه 
وموقــع عملــه وبيانــات االتصــال بــه. ويســتخدم املختــرب 
ــاء  ــد تطــرأ أثن ــه أي أســئلة ق ــات بغــرض توجي ــك املعلوم تل
معالجــة العينــات إىل الشــخص الــذي ميكــن الرجــوع إليــه يف 
تلــك الحــاالت. وتقــدم أيضــا معلومــات عــن الشــخص الــذي 

تُرســل إليــه التقاريــر النهائيــة وإجــراءات الســداد. ويجــب أن 
ــة. ــدم العين ــع مق يتضمــن هــذا القســم أيضــا توقي

2 -  معلومات عن خطة أخذ العينات.

ــرب،  ــت للمخت ــة تقدم ــكل عين ــا ل ــة وصف ــدم العين ــر مق 3 -  يوف
ــال إذا  ــة، عــىل ســبيل املث يشــمل معلومــات عــن نــوع العين
كانــت غــذاء أو علفــا أو بــذورا، باإلضافــة إىل وزنهــا وتركيبتهــا. 
ــة  وينبغــي أيضــا إدراج معلومــات بشــأن نقطــة جمــع العين

ــا. ــت جمعه وتوقي

4 -  إشــارة إىل الكائــن الحــي املســتهَدف املحتمــل ونــوع التحليــل 
ــوب. املطل

ــرب، مبــا يف  ــات إىل املخت 5 -  معلومــات عــن طريقــة تســليم العين
ــة  ــذي ســلّم العين ــك حســب االقتضــاء، اســم الشــخص ال ذل

ــد. ــرب الربي ــة ع ــت العين ــحن إذا وصل ــات الش وبطاق

6 -  أي معلومــات تنظيميــة مطلوبــة تخــص التصاريــح (مثــل 
ــح انتقــال الكائــن الحــي  ــة أو تصاري تصاريــح الصحــة النباتي

ــّور).  املح

ومبجــرد التحقــق مــن الوثائــق والتأكــد مــن اكتاملهــا، ينبغــي 
ملوظفــي املختــرب جــرد طــرود العينــات املحفوظــة يف حاويــات 
املتلقــاة ووصفهــا  العينــات  الغلــق ومضاهــاة عــدد  محكمــة 
باملعلومــات املوجــودة يف منــوذج املختــربات الرســمي؛ وذلك لضامن 
ــات  ــدد العين ــض يف ع ــة وجــود تناق ــات. ويف حال تواجــد كل العين
ــض  ــح التناق ــات لتوضي ــدم العين ــال مبق ــي االتص ــا، ينبغ أو وصفه
ــات  ــىل املعلوم ــرأ ع ــريات تط ــق أي تغي ــي توثي ــويته. وينبغ وتس

ــرب.  ــدى املخت ــة ل ــف حال ــة يف مل املقدم

وعــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي تقييــم حالــة تغليــف العينــة. فــإذا كان 
ــحن،  ــاء الش ــرضر أثن ــرتاق أو الت ــرض لالخ ــد تع ــة ق ــف العين مغل
ــال، أن يتعــرض غــالف العينــة للتهتــك مبــا يــؤدي  عــىل ســبيل املث
إىل تلويــث العينــات لبعضهــا البعــض، حينهــا يجــب تســجيل هــذا 
ــة  ــرضر عــىل مالمئ ــف املت ــر التغلي ــة. وإذا أث ــف الحال ــر يف مل األم
خضــوع العينــة للفحــص، ينبغــي ملوظفــي املختــرب االتصــال مبقــدم 
العينــة إلخطــاره. وينبغــي أيضــا تســجيل هــذه املعلومــات يف ملــف 

الحالــة.

ــن حجــم  ــق م ــق، يجــب إجــراء تحق ــن الوثائ ــق م وعقــب التحق
ــة  ــوزن العين ــة). وت ــم العين ــارات لحج ــم اعتب ــر قس ــة (انظ العين
وتـُـدّون املالحظــات فيــام إذا كان وزن العينــة مطابقــا للمواصفــات 
التــي وضعهــا املختــرب. فــإذا كان وزن العينــة أصغــر مــن املطلــوب، 
ــة املختــرب ويجــري إخطــار مقــدم  يوثــق هــذا األمــر يف ملــف حال
العينــة مبــا إذا كانــت تلــك العينــة ســتخضع للمعالجــة أم ال، 
وذلــك وفقــا لسياســة املختــرب. أمــا إذا كان حجــم العينــة أكــرب مــن 
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املواصفــات التــي وضعهــا املختــرب، حينهــا قــد يكــون مــن الــرضوري 
إجــراء اختــزال للكتلــة التمثيليــة (انظــر اإلطــار 1) وفقــا لسياســة 
املختــرب. ويف كال الحالتــني، يجــب إصــدار مذكــرة يف تقريــر املختــرب. 

ــا،  ــات وحجمه ــة العين ــق وحال ــن الوثائ ــق م ــام التحق ــرد إمت مبج
ينبغــي تســجيل العينــات يف نظــام إدارة املعلومــات باملختــرب. 

ويخصــص للحالــة رقــم يَُولَّــد تسلســليا داخــل املختــرب عقــب تلقــي 
ــي أن  ــب إجــراء فحــص. وينبغ ــربات رســمي يطل ــوذج مخت أول من
يخصــص الرقــم املختــربي نفســه الــذي ُخصــص للعينــة األصليــة ألي 
ــة هــذه  ــات املختربي ــام امللف ــون أرق م، وتك ــدَّ ــة تُق ــات تكميلي عين
ــل  ــي تتص ــق الت ــىل كل الوثائ ــا ع ــن وضعه ــدة ميك ــات فري معرف
بالحالــة. وعــالوة عــىل ذلــك، ينبغــي أن يُخصــص لــكل عينــة 
ــبيل  ــىل س ــد، ع ــاٍل وفري ــد متت ــم بن ــا رق ــة م ــة لحال ــردة تابع منف

املثــال باســتخدام نظــام ترقيــم تسلســيل أو بطاقــة الرمــز الرشيطــي 
(الباركــود). وإذا نتجــت عينــة جزئيــة أو حصــص فحــص متعــددة 
ــد  ــم بن ــد رق ــي تولي ــة، ينبغ ــة املعالج ــاء مرحل ــا أثن ــة م ــن عين م
فرعــي باســتخدام التسلســل الرقمــي الفريــد للعينــة مقســام بخــط 

ــخ). ــال: 1-1، 1-2، …إل ــل (مث واص

ــذي تلقــى  ومبجــرد اســتيفاء املراجعــة، ينبغــي ملوظــف املختــرب ال
ــع باســمه أو باألحــرف األوىل  ــق أن يوق ــع بالتحق ــات واضطل العين
عــىل الوثائــق يف املــكان املخصــص لذلــك وأن يوضــح يف ملــف 
ــات. وميكــن اآلن وضــع  ــه العين ــت في ــذي وصل ــخ ال ــة التاري الحال
ــن لحــني االضطــالع بإجــراءات معالجــة  ــات يف مــكان التخزي العين

أخــرى.

اعتبارات لحجم العينات 

يعتمــد الحــد األدىن للحجــم ألي عينــة عــىل درجــة الثقــة اإلحصائية 
ــوب  ــّورة املطل ــة املح ــات الحي ــز للكائن ــل تركي ــىل أق ــة وع املطلوب
ــا  ــادة م ــذي ع ــة وال ــة واملصفوف ــوع العين ــىل ن ــه وع ــف عن الكش
يتحــدد بعــدد البــذور أو النــوى أو الحبــوب أو الــوزن. ويــرد فيــام 
يــيل جــدول (الجــدول 2) يــويص بحجــم العينــة املختربيــة املناســب 

بنــاء عــىل نــوع املصفوفــة.

ــة  ــة املختربي ــذور، فحجــم العين ــوب الســلعية والب وبالنســبة للحب
ــن  ــا م ــددا معين ــوازي ع ــي ت ــة الت ــع الكتل ــق م ــه يتواف ــوىص ب امل
النــوى أو الحبــوب. ويقــدم الجــدول 3 معلومــات عــن الكتلــة 

ال الكتلة  ف طار 1: اخ�ت الإ

ال الكتلة هو ذلك الجزء من إجراءات إعداد العينة  ف اخ�ت
ية من خالل عملية أخذ العينات  ال الكتلة لعّينة مخت�ب ف لخ�ت
الجزئية )معيار الأيزو 6498(. ويجب الضطالع بهذا الإجراء 
ية المقدمة بغرض التحليل أك�ب من  إذا كانت العينة المخت�ب

. الحجم الذي يتطلبه المخت�ب

ال كتلة العينة  ف وتوجد عدة تقنيات يمكن استخدامها لخ�ت
ي ستنتقل للمرحلة 

بحيث تستمر العينة الجزئية الناتجة ال�ت
ي كونها ممثلة لكامل العينة 

القادمة أثناء المعالجة �ف
ية. ويشمل ذلك: المخت�ب

ية عىل  1 -  الطحن المسبق: إذا احتوت العينة المخت�ب
تكتالت، أو إذا كانت الوحدة الواحدة من العينة 

ة الحجم كجوز الهند والثمار،  ة، مثل البذور كب�ي كب�ي
أو الدرنات من أجزاء النباتات الجذرية مثل البطاطا 

ي 
أو الكسافا أو البطاطا الحلوة أو بنجر السكر. و�ف

تلك الحالت، ينبغي طحن العينة بالكامل مسبقا قبل 
ال الكتلة. ف اخ�ت

2 -  عملية أخذ العينات الجزئية: يمكن استخدام طرق 
ية: ال حجم العينة المخت�ب ف عديدة لخ�ت

ي
الجرف الجز�أ أ- 

طريقة الملعقة ب- 
طريقة الكومة الطويلة  ج- 

التكويم والتقسيم  د- 
المقِسمات والفاصالت  ه- 

 .Berben et al. )2014( مقتبس من دراسة 
ي تحليل الكائنات المحّورة جينيا.

 المبادئ التوجيهية لإجراءات إعداد العينات �ف
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-

research-reports/guidelines-sample-preparation-procedures-gmo-
.analysis

قيم الُمَولَّد تسلسليا طار 2: ال�ت الإ

ــاع  ــد اتب ــن املفي ــات، م ــم للعين ــام ترقي ــار نظ ــد اختي عن
نظــام يتصــف بالبديهيــة ويكــون ذا مغــزى، عــىل ســبيل 

ــث:  ــال: “###LYYYY”، حي املث

L: هــو مختــرص اســم املختــرب. وســيكون ذلــك مفيــدا  	
ــرب  ــن باملخت ــاحة التخزي ــت مس ــة إذا كان ــة خاص بصف
العينــات بأنهــا تنتمــي  مشــرتكة ويجــب تعريــف 
ــات  ــّورة والكائن ــة املح ــات الحي ــص الكائن ــرب فح ملخت

ــا. ــّورة جيني املح

للعــام  	 املكونــة  األربعــة  األرقــام  هــي   :YYYY
. ميــي لتقو ا

ــام  	 ــة إىل خمســة أرق ###: هــو عــدد مكــون مــن ثالث
يُخصــص تسلســليا، بــدءا مــن رقــم واحــد (001) الــذي 

يُخصــص ألول حالــة تُقــدم يف العــام التقوميــي.

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidelines-sample-preparation-procedures-gmo-analysis
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidelines-sample-preparation-procedures-gmo-analysis
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/guidelines-sample-preparation-procedures-gmo-analysis
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املتوســطة لـــ 1000 نــواة مــن فصائــل نباتيــة متنوعــة التــي منهــا 
ــة. ــة املختربي ــم للعين ــم املالئ ــتقراء الحج ــن اس ميك

ــاف  ــد مــن األصن ــربات تتعــرض للعدي وتجــدر اإلشــارة إىل أن املخت
لــكل مــن فصائــل النباتــات. وقــد يتبايــن حجــم النــواة لــكل صنــف 
ــي  ــاف الت ــد األصن ــوي أح ــد يحت ــك فق ــاف؛ لذل ــك األصن ــن تل م
تتميــز بحجــم أكــرب للنــواة (مقارنــة مبتوســط حجــم النــوى) بأقــل 

ــة. ــة املتوســطة للعين ــواة يف الكتل مــن 1000 ن

ــراءات  ــي لإلج ــص، ينبغ ــوب للفح ــذور أو الحب ــت الب وإذا خضع
أن تتبــع خطــة للفحــص، وينبغــي النظــر يف أخــذ عينــات جزئيــة، 
ــن  ــف. وميك ــتهَدف للكش ــد املس ــواة والح ــة الن ــا لكتل ــك وفق وذل
تقســيم العينــة العاملــة إىل عــدة عينــات جزئيــة؛ فــإذا كانــت كتلــة 
العينــة الجزئيــة أكــرب، قــد يســتلزم األمــر تقســيم العينــة الجزئيــة 
قبــل الطحــن ثــم إعــادة تجميــع البــذور املطحونــة قبــل اســتخالص 
ــة  ــة جزئي ــتخلَص الـــ DNA مــن كل عين ــذ، يُس الـــ DNA. وعندئ
ويتــم إخضاعهــا لفحــص تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل بصفــة 

مســتقلة.

ويف حــاالت معينــة حيــث العينــات التــي قُدمــت للمختــرب تتصــف 
ــة  ــة املختربي ــه للعين ــل مــن الحجــم املــوىص ب ــة تكافؤهــا أق بكتل
أو حيــث تتصــف العينــات بحجــم نــوى أكــرب، يُعــد التحقــق مــن 
ــدة،  ــات مــن املامرســات الجي ــك العين ــوى املوجــود يف تل عــدد الن
ويكــون ذلــك حســبام تقتــي كل حالــة. وميكــن إنجــاز ذلــك بــوزن 
كتلــة 100 نــواة واســتقراء تقديــر لعــدد البــذور املوجــود بنــاء عــىل 

كتلــة العينــة بكاملهــا.

العينــة  لحجــم  األدىن  للحــد  متطلبــات  وضــع  إىل  وباإلضافــة 
املختربيــة، يُستحســن وضــع حــد أقــى ثابــت للحجــم. وهــو مــا 
ــة  ــزال الكتل ــوة اخت ــراء خط ــة إىل إج ــر الحاج ــأنه أن يي ــن ش م
عــىل عينــات مختربيــة كبــرية. وال ينبغــي تثبيــت األرقــام القصــوى 
يف وحــدة واحــدة ولــكل العينــات، بــل ينبغــي تكييفهــا عــىل نــوع 

ــة.  ــة املُحلَل املصفوف

ــور يف  ــوىص باســتخدام الحجــم املذك ــة، ي ــألوراق النباتي بالنســبة ل
ــوايل  ــاميل األوراق (ح ــيل إلج ــزء متثي ــذ ج ــث يؤخ ــدول 4، بحي الج
ــة  ــحوق بإضاف ــول إىل مس ــم يُح ــة) ث ــن كل ورق ــع م ــم مرب 1 س

ــائل.  ــني الس النيرتوج

تخزين العينات

ينبغــي إجــراء تخزيــن العينــات قبــل وأثنــاء إعدادهــا وبعــد 
ــة  ــال يف درجــة حــرارة الغرف ــا تحــت الظــروف املالمئــة (مث تحليله
أو مــربدة أو مجمــدة). ويتحمــل موظفــو املختــرب مســؤولية أن 
يضمنــوا، قــدر اإلمــكان وبالقــدر املعقــول، عــدم تعــرّض العينــات 
ــاء  ــري ضــار أثن ــا لتغي ــا البعــض أو تعرضه ــث بعضه ــد أو تلوي للفق

ــرب.  ــا يف املخت وجوده

وبينــام ميكــن تخزيــن البــذور والحبــوب يف درجــة حــرارة الغرفــة 
ــة، مــن املهــم ضــامن  ــري ســلبي عــىل جــودة العين ــوع تأث دون وق
تــالؤم ذلــك مــع محتــوى الرطوبــة األصــيل للعينــة وكذلــك الظروف 
البيئيــة يف املختــرب. فمثــال، إذا كانــت بيئــة الغرفــة دافئــة ورطبــة، 
قــد يــؤدي ذلــك لنمــو عفــن يف العينــة، مــام يــؤدي إىل وقــوع تغيري 
ضــار يف جــودة العينــة. وملنــع إرضار الحــرشات بالبــذور والحبــوب 
أثنــاء التخزيــن طويــل املــدى، فــإن ذلــك يســتلزم درجــات حــرارة 
منخفضــة مبــا يكفــي ملنــع تكاثــر الحــرشات. ولذلــك، ينبغــي وضــع 
ــد،  ــع للتربي ــار، إذا مل تخض ــري ض ــرض لتغي ــد تتع ــي ق ــات الت العين
يف بــرّاد أو مجمــد يف أقــرب وقــت ممكــن لحــني إعدادهــا إلجــراء 

ية وفقا لنوع  الجدول 2: الأحجام الموىص بها للعينة المخت�ب
المصفوفة. المصدر: مقتبس من “المبادئ التوجيهية لإجراءات إعداد 

ي تحليل الكائنات المحّورة جينيا”
العينات �ف

ية الموىص بهالمنتجات حجم العينة المخت�ب

10 أوراق مختلفةالأوراق النباتية

كتلة توازي 3000 نواةالبذور

كتلة توازي 10000 حبةالحبوب السلعية

الجدول 3: بيانات تخص الكتلة المتوسطة لـ 1000 نواة لفصائل 
نباتية مختلفة. 

فصائل النباتات
الكتلة المتوسطة لـ 

1000 نواة )بالغرام(

37الشع�ي )هوردوم فولجاري(

6بذر الكتان )لينوم أوسيتاتيسيموم(

285الذرة )زيا مايز(

23ميلليت )فصائل متنوعة(

32الشوفان )آفينا ساتيفا(

4بذور اللفت )براسيكا نابوس(

27الأرز )أوريزا ساتيفا(

) ياىلي 30الجاودار )سيكاليه ش�ي

ف ماكس( 200فول الصويا )جليك�ي

11بنجر السكر )بيتا فولجاريس(

100دوار الشمس )إليانتوس أنّوس(

الطماطم أو البندورة )سولنوم 
سيكوم( ليكوب�ي

4

37القمح )تريتيكوم آيستيفوم(

ك )2014( “المبادئ  المصدر: مقتبس من مجلس البحوث المش�ت
ي تحليل الكائنات المحّورة جينيا” 

التوجيهية لإجراءات إعداد العينات �ف
.http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/WG-SPP-Final-Report.pdf
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التحليــل. وعــالوة عــىل ذلــك، يف حالــة عينــات الحبــوب، قــد 
يســتلزم األمــر تخزينهــا يف بيئــة جافــة مــع تحــري العنايــة بحيــث 
ــن  ــة، يُستحس ــك الحال ــا. ويف تل ــة عرض ــذور يف البيئ ــق الب ال تُطل
مجانســة العينــة يف أرسع وقــت ممكــن للحــد مــن خطــر اإلطــالق 
العــريض، خاصــة إذا كان مــن الــالزم إنبــات البــذور إلجــراء الفحــص 

الــالزم.

مجانسة العينات

بصفــة عامــة، تُســتخدم العينــة املختربيــة بكاملهــا للحصــول عــىل 
عينــة فحــص متجانســة للتحليــل، وذلــك إذا تطابــق حجــم العينــة 

مــع متطلبــات املختــرب. وتكــون املجانســة مطلوبــة لســببني: 

1 -  تحقيــق كفــاءة كافيــة يف عمليــة اســتخالص املــادة املســتهدفة 
بالتحليــل. 

ــل املتســاوي للجســيامت املشــتقة  2 -  ضــامن املجانســة والتمثي
ــص.  ــات الفح ــّور يف عين ــي املح ــن الح ــن الكائ م

ــيامت.  ــم الجس ــزال حج ــة يف اخت ــن املجانس ــدف م ــل اله ويتمث
ويســمح اختــزال الحجــم بتوزيــع أوســع لــكل نــواة يف العينــة، مــام 
يزيــد مــن احتامليــة احتــواء أي عينــة جزئيــة صغــرية عــىل الهــدف. 
ــن  ــتخالص كل م ــن اس ــة م ــن املجانس ــك، تحّس ــىل ذل ــالوة ع وع
الـــ DNA والربوتــني. واملجانســة هــي الخطــوة التــي تتضمــن أعــىل 

نســبة مــن نســب خطــر وقــوع الخطــأ وخطــر التلــوث.

ــد  ــرب ق ــة املخت ــة عين ــبب أن كتل ــأ بس ــوع الخط ــر وق ــع خط وينب
ــه يف  ــار إلي ــا للمش ــك وفق ــم، وذل ــرام و3 كغ ــني 100 غ ــرتاوح ب ت
الجدولــني 2 و3 أعــاله حســب الفصيلــة النباتيــة. ومــع ذلــك، قــد 
تــرتاوح كتلــة حصــة الفحــص الناتجــة التــي ستُســتخَدم لالضطــالع 
ــا  ــك فرق ــل ذل ــرام. وميث ــرام و10 غ ــني 200 ملليغ ــا ب ــل م بالتحلي
يــرتاوح مــا بــني 200 و10000 ضعــف يف الكتلــة، وهــو غالبــا أكــرب 
ــراءات  ــاع إج ــي اتب ــك، ينبغ ــأ. ولذل ــوع الخط ــن لوق ــدر ممك مص
محــددة أثنــاء مجانســة العينــة للتحكــم يف أرجحيــة وقــوع أخطــاء 

والحــد منهــا.

ويرجــع خطــر التلــوث الــذي قــد يقع أثنــاء إجــراءات املجانســة إىل 
حــد كبــري إىل الغبــار الدقيــق الــذي غالبــا مــا يظهــر أثنــاء خطــوة 
الطحــن. وقــد يتســبب هــذا الغبــار يف تلويــث العينــات املختربيــة 
الالحقــة إذا مل تُتّبــع املامرســات املختربيــة الســليمة. ولذلــك، ينبغــي 
إنجــاز كل خطــوات إعــداد العينــة يف ظــل رشوط صارمــة لتجنــب 
تلويــث العينــات لبعضهــا البعــض أثنــاء الحــد مــن تدهــور املــادة 
ــت  ــواء كان ــص، س ــة الفح ــودة يف عين ــل املوج ــتهَدفة بالتحلي املس

تلــك املــادة DNA أو بروتينــات. 

ويجــب االضطــالع مبجانســة العينــات يف غرفــة أو منطقــة مخصصــة 
يف املقــام األول لذلــك الغــرض، مــع اتبــاع إجــراءات صارمــة ملعالجــة 

العينــات ومــا يتبعهــا مــن تنظيــف األســطح واملعــدات. ويــرد هــذا 
اإلجــراء مبزيــد مــن التفاصيــل يف القســم التــايل ويف الشــكل 8.

إجراءات إعداد العينات

باختــزال  لالضطــالع  املســتخدمة  الطريقــة  خيــار  يعتمــد 
حجــم الجســيامت عــىل الرتكيــب املــادي والكيميــايئ للمــواد 
ــزال حجــم  ــق اخت ــن تحقي ــرب. وميك ــدرات املخت ــه وعــىل ق وجودت
الجســيامت باســتخدام الجاروشــات (Mills) والخالطــات املُجانســة 
 (Immersion blenders) وخالطــات الغمــر (Homogenizers)
ومطاحــن القهــوة أو غريهــا مــن األجهــزة املكافئــة املناســبة، 
حســب حجــم وبنيــة العينــة املختربيــة، عــىل النحــو املشــار إليــه 

يف الجــدول 5 أدنــاه. 

ومــع ذلــك، فــإن الطحــن باســتخدام مطحنــة جارشــة مدمــج 
ــيامت. ويف  ــم الجس ــاقا يف حج ــام واتس ــك تحك ــال يعطي ــا غرب به
حالــة العينــات الصعبــة، مثــل العينــات الدهنيــة التــي قــد تكــون 
معرضــة للتدهــور أثنــاء خطــوة املجانســة، قــد يناســب ذلــك 
ــال  ــتخدام غرب ــع اس ــن م ــن الطح ــة م ــوات متعاقب ــق خط تطبي
ــتخدام  ــن باس ــرار الطح ــرة أو تك ــا يف كل م ــزداد ضيق ــات ت بفتح
نفــس الغربــال بنفــس حجــم الفتحــات. وعــالوة عــىل ذلــك، ميكــن 
أيضــا معالجــة العينــات الصعبــة بالنيرتوجــني الســائل قبــل الطحــن. 
ــة  ــاء عملي ــد الحــرارة الناتجــة أثن ــن تولي ــك يف الحــد م ــد ذل ويفي
الطحــن، مــام يقلــل مــن فــرص تدهــور املــواد املســتهَدفة بالتحليــل 

ــة. ــاظ عــىل ســالمة العين والحف

ــات  ــرية أو الدرن ــامر الكب ــل الث ــرى مث ــات األخ ــة العين ــا يف حال أم
ــة بحجــم متســاٍو  ــة جزئي ــذور، قــد يســتلزم األمــر أخــذ عين أو الب
مــن كل عنــرص منفــرد موجــود يف الشــحنة الواحــدة. وبعــد ذلــك، 
ــم بغــرض الحصــول  تُجمــع وتخضــع للمعالجــة عــىل النحــو املالئ
ــحنة  ــوت الش ــال، إذا احت ــبيل املث ــىل س ــص. فع ــة للفح ــىل عين ع
عــىل 1000 وحــدة بنجــر ســكر، تؤخــذ عينــة جزئيــة تبلــغ 1 ســم 
مكعــب مــن كل وحــدة بنجــر ثــم تُطحــن بغــرض الحصــول عــىل 
عينــة للفحــص. ويتســم ذلــك بطابــع عمــيل أكــر مــن طحــن 1000 

الجدول 4: الحد الأد�ف من عدد الأوراق لفحص الفصائل المختلفة.

فصائل النباتات
الحد الأد�ف من 

عدد الأوراق

50الذرة )زيا مايز(

ف ماكس( 50فول الصويا )جليك�ي

50بنجر السكر )بيتا فولجاريس(

75القمح )تريتيكوم آيستيفوم(

سيم الحجازي أو الفصفصة أو الفافا  ال�ب
)ميديكاجو ساتيفا(

50 ساق

سوتوم( 75القطن )جوسيبيوم ه�ي
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وحــدة بنجــر ســكر كاملــة؛ ومبــا أن وحــدات البنجــر غــري متجانســة 
يف الحجــم، فلــن تســاهم كل منهــا بصــورة متســاوية يف عينــة 

الفحــص. 

ــا  ــة أو مزجه ــص بعناي ــة الفح ــط عين ــن خل ــد الطح ــي بع وينبغ
ــذا  ــع به ــدا. ويُضطل ــة ج ــة متجانس ــة تحليلي ــىل عين ــول ع للحص
ــص  ــتييك مخص ــس بالس ــة يف كي ــة املتجانس ــع العين ــراء بوض اإلج
لالســتخدام ملــرة واحــدة أو غــريه مــن الحاويــات املناســبة، بحيــث 
تكــون نصــف ممتلئــة بحــد أقــى، مــع قلــب محتويــات الحاويــة 

ملــا ال يقــل عــن 20 مــرة.

تطلــب  إذا  واملــزج،  الطحــن  بعــد  العينــة،  ومبجــرد مجانســة 
ــة  ــر، ميكــن الحصــول عــىل حصــة الفحــص مــن خــالل “العين األم
الريعــة”. ويجــب إجــراء العينــة الريعــة فــورا عقــب إجــراءات 

ــن انفصــال الجســيامت املتجانســة نتيجــة  ــزج بغــرض الحــد م امل
للجاذبيــة، مــام قــد يؤثــر عــىل تجانــس العينــة. ولــكل عينــة، تؤخــذ 
حصتــّي فحــص قــوام كل منهــام 200 ملليغــرام مــن العينــة التــي 
خضعــت لإلعــداد. وقــد تتطلــب بعــض املصفوفــات مقــدارا أكــرب. 
يُحفــظ أيضــا جــزء احتياطــي مــن العينــة التــي خضعــت لإلعــداد يف 
حالــة االحتيــاج إلعــادة تحليــل العينــة يف املســتقبل. وإذا اســتُخدام 
ــة  ــة يومــا مــا، يجــب مجانســة العين الجــزء االحتياطــي مــن العين

مــرة أخــرى باســتخدام تقنيــة كيــس املــزج.

وكل العينــات التــي أِخــذت أثنــاء إجــراءات العينــة الريعــة يجــب 
ــة.  ــالمة العين ــىل س ــاظ ع ــؤدي للحف ــة ت ــذ يف بيئ ــا حينئ تخزينه
ــي  ــرتة الت ــة وطــول الف ــوع العين ــىل ن ــن ع ــد أنســب تخزي ويعتم
ســتخضع فيهــا العينــة للتخزيــن. فعــىل ســبيل املثــال، ميكــن 
ــام  ــة لبضعــة أي ــّي الفحــص يف درجــة حــرارة 4 مئوي تخزيــن حصت

الجدول 5: العديد من مصفوفات العينة الشائع مصادفتها والمعدات أو الطرق الممكن استخدامها لمجانستها. 

الطريقة الممكنة للمجانسةالمصفوفةالفصيلة

فول الصويا

الجاروشة الدوارة Retsch ZM200 أو مطحنة قهوةالحبوب/ البذور

الأوراق النباتية
ة من أوراق نباتية مختلفة، جرى جمعها ومجانستها كعينة واحدة باستخدام الأداة  أجزاء صغ�ي

.)LN2( ف السائل وج�ي FASTprep أو ُسحقت يدويا باستخدام الني�ت

الذرة

الجاروشة الدوارة Retsch ZM200 أو مطحنة قهوةالحبوب/ البذور

الأوراق النباتية
ة من أوراق نباتية مختلفة، جرى جمعها ومجانستها كعينة واحدة باستخدام الأداة  أجزاء صغ�ي

.LN2 أو ُسحقت يدويا باستخدام FASTprep

بذور اللفت

الحبوب/ البذور
 LN2 بالإضافة إىل Retsch ZM200 ف  جاروشة السكاك�ي

LN2 أو مطحنة القهوة بالإضافة إىل

الأوراق النباتية
ة من أوراق نباتية مختلفة، جرى جمعها ومجانستها كعينة واحدة باستخدام الأداة  أجزاء صغ�ي

.LN2 أو ُسحقت يدويا باستخدام FASTprep

الكتان
الحبوب/ البذور

 LN2 بالإضافة Retsch GM200 ف  جاروشة السكاك�ي
LN2 أو مطحنة القهوة بالإضافة إىل

ف Retsch GM200 بالإضافة إ�ب LN2الأوراق النباتية جاروشة السكاك�ي

الجاروشة الدوارة Retsch ZM200 أو مطحنة قهوةحبوبالأرز

بيوريبا Biorebaدرناتالبطاطا

الطماطم

بيوريبا )Bioreba(ثمار

الأوراق النباتية
ة من أوراق نباتية مختلفة، جرى جمعها ومجانستها كعينة واحدة باستخدام الأداة  أجزاء صغ�ي

LN2 أو ُسحقت يدويا باستخدام FASTprep

الجاروشة الدوارة Retsch ZM200 أو مطحنة قهوةحبوبالقمح

دوار 
الشمس

الجاروشة الدوارة Retsch ZM200 أو مطحنة قهوةحبوب

المصدر: مقتبس من دراسة )Zel et al. )2015 استخالص الـ DNA من أنواع مختلفة من العينات – مقاربة عملية لفحص الكائن المحور جينيا.
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ــن الجــزء  ــزم تخزي ــام يل ــة، بين لحــني خضوعهــام ملعالجــات إضافي
ــة  ــرتات زمني ــظ لف ــا يُحَف ــادة م ــذي ع ــة، ال ــن العين االحتياطــي م
أطــول (مثــال 3 أشــهر)، يف درجــة حــرارة 20 مئويــة تحــت الصفــر 

ــه. ــتخدامه أو إتالف ــل اس ــة قب ــة املطلوب ــرتة الزمني للف

ــل الـــ DNA أو  ومبجــرد معالجــة حصــص الفحــص بنجــاح وتحلي
ــة  ــن العين ــي م ــزء االحتياط ــيم الج ــب توس ــج، يج ــني النات الربوت
بشــكل مناســب وتخزينــه للفــرتة الزمنيــة التــي يحددهــا املختــرب. 

ــات.  ــالف العين ــرصح بإت ــة، يُ ــرتة الزمني ــك الف ــاء تل ــرد انته ومبج
ويجــب توثيــق إجــراءات إتــالف أي عينــة بصــورة مناســبة يف 
ملــف حالــة العينــة. ويتضمــن ذلــك توثيــق تاريــخ اإلتــالف وهويــة 

ــا. ــذي أتلفه ــخص ال الش

ي يمكن اتباعها لمجانسة العينة بنجاح.
جراءات العملية ال�ت الشكل 8: دليل خطوة بخطوة بشأن الإ



35 كتيب التدريب الخاص بالكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها 

اعتبارات لضمان الجودة ومراقبة الجودة أثناء مجانسة 
العينة 

التطبيــق الصــارم إلجــراءات ضــامن الجــودة ومراقبــة الجــودة أثنــاء 
خطــوة مجانســة العينــة هــو أمــر حيــوّي، كــام أوردنــا ســابقا، ألنهــا 
ــام أن  ــوث، ك ــر التل ــة يف خط ــىل درج ــن أع ــي تتضم ــوة الت الخط
ــرد  ــة. وت ــات الالحق ــاءة العملي ــىل كف ــتؤثر ع ــة س ــودة املجانس ج
اإلجــراءات املناســبة لضــامن ورقابــة الجــودة يف معيــار األيــزو 
17025.  وباإلضافــة إىل التدابــري املوضحــة أعــاله التــي ميكــن اتباعها 

أثنــاء إعــداد العينــة، ينبغــي أيضــا مراعــاة االعتبــارات التاليــة:

ــن  ــد م ــن التأك ــة: ميك ــيامت املتجانس ــم الجس ــىل حج ــاظ ع الحف
أن الجســيامت الناتجــة أثنــاء خطــوة املجانســة تتســم بحجــم 
ــه  ــال، إال أن ــا غرب ــج به ــة مدم ــتخدام مطحن ــني باس ــق ومع متس
مبــرور الوقــت قــد تتســع فتحــات الغربــال. ينبغــي معايــرة 
الغربــال وفحصــه بصفــة روتينيــة لضــامن إنتــاج 95 يف املائــة مــن 

ــة. ــراءات املجانس ــاء إج ــح أثن ــم الصحي ــيامت بالحج الجس

ــي  ــوث الت ــة التل ــت إجــراءات إزال ــام إذا كان ــق م ــال: للتحق االنتق
اعتمدهــا مختــربك كافيــة لضــامن نظافــة األســطح واملعــدات 
ــل إىل  ــا أن تنتق ــي ميكنه ــواد الت ــن امل ــا م ــة وخلوه ــة تحليلي نظاف
ــراءات.  ــن اإلج ــق م ــار للتحق ــراء اختب ــن إج ــة، ميك ــة التالي العين

ــا: ــذا إم ــن ه يتضم

1 -  معالجــة عينــة كائــن حــي محــّور تعقبهــا عينــة ليســت لكائن 
حــي محــّور، ثــم إجــراء اختبــار تحليــيل بحثــا عــن وجــود أي 

آثــار ملــادة الكائــن الحــي املحــّور يف العينــة؛

2 -  أو معالجــة عينــة للفصيلــة ألــف (للــذرة مثــال) تعقبهــا عينــة 
للفصيلــة بــاء (لفــول الصويــا مثــال)، ثــم إجــراء اختبــار تحلييل 
ــذرة  ــي ال ــي ه ــف، الت ــة أل ــار للفصيل ــود آث ــن وج ــا ع بحث
ــول  ــاء، أي ف ــة ب ــة، يف حصــة الفحــص للفصيل يف هــذه الحال

ــا. الصوي

الصفــة التمثيليــة لحصــة الفحــص: كــام أرشنــا ســلفا، ميكــن 
ــم  ــرام و3 كغ ــني 100 غ ــا ب ــة م ــة املختربي ــة العين ــرتاوح كتل أن ت
حســب الفصيلــة، بينــام حصــة الفحــص الناتجــة التــي ستُســتخدم 
لالضطــالع بالتحليــل قــد تــرتاوح كتلتهــا مــا بــني 200 ملليغــرام و1 
غــرام. ونظــرا لهــذا االختــالف الكبــري بــني العينــة املختربيــة وحصــة 
ــر  ــامن تواف ــق لض ــات للتحق ــالع بفحوص ــب االضط ــص، يج الفح
الصفــة التمثيليــة يف حصــة الفحــص. وعــىل غــرار املقاربــة املقدمــة 

ــك إمــا: أعــاله، يتضمــن ذل

1 -  معالجــة عينــة تلوثــت بحبــة واحــدة فقــط مــن كائــن حــي 
محــّور يف 10,000 حبــة خاليــة مــن الكائنــات الحيــة املحــّورة 

مــن نفــس الفصيلــة؛

2 -  أو معالجــة عينــة تلوثــت بحبــة واحــدة مــن الفصيلــة أ (ذرة 
مثــال) يف 10,000 حبــة مــن الفصيلــة ب (فــول الصويــا مثــال). 
ينبغــي للحبــوب مــن الفصيلــة أ و ب أن تكــون ذات حجــم 

مشــابه.

ويف كلتــا الحالتــني، تخضــع ســت حصــص فحــص للفحــص بحثــا عــن 
وجــود الحبــة امللِوثــة. وتُعــد إجــراءات الفحــص ممثلــة إذا كانــت 
نتيجــة فحــص كل حصــص الفحــص إيجابيــة لوجــود الحبــة امللِوثــة. 
ــة  ــك، قــد تتضمــن طــرق التقــدم املحتمل ــإذا مل يكــن األمــر كذل ف
بعــد ذلــك إمــا زيــادة حجــم حصــة الفحــص وإمــا خفــض حجــم 

العينــات املتجانســة.

استخالص الـ DNA من العينة

يتمثــل الغــرض مــن طــرق اســتخالص الـــحمض النــووي يف الحصــول 
عــىل األحــامض النوويــة مــن مصــادر متنوعــة بهــدف إجــراء تحاليل 
معينــة باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. وجــودة األحــامض 
النوويــة املســتخلصة ونقاؤهــا عامــالن حاســامن حــني يتصــل األمــر 
ــق  ــي تطبي ــك، ينبغ ــيل. ولذل ــرياز الِسلس ــل البوليم ــل تفاع بتحلي
طــرق مناســبة لالســتخالص بغــرض الحصــول عــىل أحــامض نوويــة 
ــة  ــة مــن أي شــوائب مــن الكواشــف الكيميائي ــاء خالي ــة النق عالي
التــي اســتُخدمت يف االســتخالص وغريهــا مــن املحتويــات الخلويــة 
مثــل الربوتينــات والبوليســاكرايدات والشــحوم والـــ RNA التــي قــد 
ــة  ــرد أمثل ــيل. وت ــرياز الِسلس ــل البوليم ــل تفاع ــراء تحلي ــط إج تثب

عــىل تلــك امللوثــات املثبطــة يف الجــدول 6.

از الِسلسىلي الجدول 6: أمثلة عىل مثبطات تفاعل البوليم�ي

ف المثبطالمثبط ك�ي ال�ت

SDSي المائة
أك�ب من 0.005 �ف

ي المائةفينول
أك�ب من 0.2 �ف

ي المائةإيثانول
أك�ب من 1 �ف

ي المائةأيزوبروبانول
أك�ب من 1 �ف

أك�ب من 5 ملليمولرأسيتات الصوديوم

أك�ب من 25 ملليمولركلوريد الصوديوم

يثيىلي  حمض الأسيتيك الإ
يديتات( ي )الإ

الديامي�ف
أك�ب من 0.5 ملليمولر

ف هيموجلوب�ي
ي 

أك�ب من 1 ملليغرام �ف
الملليل�ت

هيبارين
ي 

أك�ب من 0.15 وحدة دولية �ف
الملليل�ت

أك�ب من 20 ملليمولريوريا

ي المائةمزيج التفاعل
أك�ب من 15 �ف
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ــود  ــن وج ــئة ع ــة الناش ــلبية الكاذب ــج الس ــب النتائ ــرض تجن وبغ
ــوىص بإجــراء  ــة، ي ــل البوليمــرياز الِسلســيل يف العين مثبطــات تفاع
تجربــة ضبــط للفحــص بحثــا عــن وجــود تثبيــط لتفاعــل البوليمرياز 
الِسلســيل، باســتخدام نبــات أو باســتخدام تحليــل تفاعــل بوليمــرياز 

ِسلســيل محــدد بفصيلــة معينــة. 

ويوجــد عــدد مــن الطــرق الســتخالص األحــامض النوويــة وتنقيتهــا؛ 
لذلــك، فــإن اختيــار أكــر التقنيــات مالءمــة قــد يعتمــد عــىل 

ــة:  ــري التالي املعاي

الحمض النووي املستهَدف  	
الكائن املصدر  	

مــادة االســتهالل (نســيج، ورقــة نبــات، بــذرة، مــادة خضعــت  	
ــك)  للمعالجــة، ومــا إىل ذل

النتائــج املنشــودة (اإلنتاجيــة، النقــاء، زمــن التنقيــة املطلــوب،  	
ومــا إىل ذلــك) 

ــاخ،  	 ــيل، االستنس ــرياز الِسلس ــل البوليم ــق (تفاع ــق الالح التطبي
اآلين  الِسلســيل  البوليمــرياز  تفاعــل  التلطيــخ،  التوســيم، 
 ،(cDNA) ُمخلّقــات الحمــض النــووي املتِمــم ،(RT-PCR)

ومــا إىل ذلــك)

ــاري  ــيوعا الج ــات ش ــر املنهجي ــادئ بعــض أك ــيل مب ــام ي ــرد في وت
اســتخدامها حاليــا الســتخالص األحــامض النوويــة وتنقيتهــا ألغــراض 
الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة. وتــرد اإلرشــادات وتفاصيل 

طــرق االســتخالص يف معيــار األيــزو 21571.

ف بواسطة الغشاء الخلوي  . وتُحدد كال الخليت�ي ف الشكل 9: تمثيل الخاليا حقيقية النواة الحيوانية )أ( والنباتية )ب(. تحتوي النواة عىل الَمج�ي
ي )ج(.

)البالزما(. ويمكن مالحظة رسم تخطيطي لتكوين الأغشية الخلوية �ف

 .Zedalis & Eggebrecht )2018( Biology for AP® Courses دراسة :)المصدر: )أ( و)ب 
https://openstax.org/books/biology-ap-courses/pages/4-3-eukaryotic-cells 

 Davis Membrane Biology: Membrane Fluctuations. ،جامعة كاليفورنيا ،Faller )2021( دراسة :)ج( 
.https://phys.libretexts.org/@go/page/1355

https://openstax.org/books/biology-ap-courses/pages/4-3-eukaryotic-cells
https://phys.libretexts.org/@go/page/1355
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طرق الستخالص 

يخــدم اســتخالص األحــامض النوويــة مــن املــادة البيولوجيــة تحقيق 
3 أهــداف أساســية: (1) انحــالل جــدران الخاليــا، (2) تعطيــل 
إنزميــات النوكليــاز الخلويــة، (3) انفصــال الحمــض النــووي املنشــود 

مــن الــركام الخلــوي. 

ــا  ــدران الخالي ــالل ج ــة النح ــراءات املثالي ــون اإلج ــب أن تك ويج
ــة  ــامدة االبتدائي ــد لل ــب املعق ــة الرتكي ــي لخلخل ــا يكف ــديدة مب ش
ــض  ــىل الحم ــاظ ع ــي للحف ــا يكف ــة مب ــوي، ولطيف ــان الخل والبني

النــووي املســتهَدف.

وتتضمن بعض تقنيات انحالل جدران الخاليا الشائعة: 

الخلخلة امليكانيكية (مثل الطحن، االنحالل الهيبوتوين)  	
املعالجــة الكيميائيــة (مثــل االنحــالل باملذيبــات، العوامــل  	

الكايوتروبيــة، اختــزال ثيــول) 
الهضم اإلنزميي (مثل إنزيم بروتيناز كيه) 	

وميكــن مــزج تلــك التقنيــات لتحقيــق النتائــج املرجــوة، عــىل ســبيل 
املثــال باســتخدام محلــول وحيــد يحتــوي مذيبــات إلذابــة األغشــية 
الخلويــة وأمــالح كايوتروبيــة قويــة لتعطيــل إنزميــات الخليــة. 
 ،(CTAB) وأحــد تلــك املحاليــل هــو بروميــد الســيتلرتايم أمونيــوم
 DNA ــتخالص الـــ ــتخَدم الس ــا يُس ــا م ــوين غالب ــب آي ــو مذي وه
ــه.  ــات وتنقيت ــن النبات ــة املشــتقة م ــواد الغذائي ــات وامل ــن النبات م
ويعــد مناســبا بصفــة خاصــة للتخلــص مــن املركبــات البوليفينوليــة 
والبوليســاكرايدات التــي قــد تؤثــر عــىل نقــاء الـــ DNA وجودتــه.

ــوم  ــد الســيتلرتايم أموني ــا طُبقــت طريقــة اســتخالص برومي ولطامل
(CTAB) عــىل نطــاق واســع يف مجــال الجينــات الجزيئيــة النباتيــة 
وخضعــت للفحــص يف تجــارب للتحقــق مــن أجــل الكشــف عــن 
الكائنــات الحيــة املحــّورة. وقــد طـُـورت أشــكال متعــددة مــن هــذه 
ــام  ــات الخ ــن املصفوف ــع م ــاق واس ــىل نط ــت ع ــة وتكيف الطريق

ــة. واملُعالَج

ــد  ــة لربومي ــادئ هــذه الطريقــة الخــواص الكايوتروبي وتســتغل مب
الخلويــة  األغشــية  خلخلــة  يف   (CTAB) أمونيــوم  الســيتلرتايم 
وتكويــن مركبــات ال تــذوب باألحــامض النوويــة يف بيئــة منخفضــة 
األمــالح. وعــالوة عــىل ذلــك، ويف ظــل تلــك الظــروف، فــإن 
ــات  ــن املُلوث ــا م ــة وغريه ــات البوليفينولي البوليســاكرايدات واملركب
تظــل يف الســائل الطــايف وميكــن التخلــص منهــا أثنــاء تقنيــات 
بروميــد  طريقــة  نظريــة  يــيل  فيــام  وتــرد  الالحقــة.  التنقيــة 

الســيتلرتايم أمونيــوم وخطواتهــا مبزيــد مــن التفاصيــل. 

انحالل جدران الخاليا باستخدام طريقة بروميد 
ايم أمونيوم السيتل�ت

تتمثــل أول خطــوة يف أي إجــراء الســتخالص الـــ DNA يف خلخلــة 
ــة  ــية النووي ــك األغش ــا يف ذل ــوي، مب ــاء الخل ــة والغش ــدار الخلي ج
والُعَضيّــة. وتضــم كل األغشــية الحيويــة بنيانــا عامــا شــائعا يتألــف 
مــن طبقــة ثنائيــة مســتمرة مــن الشــحوم الفوســفورية مدمجــة يف 
بروتينــات غشــائية متكاملــة تربطهــا معــا تفاعــالت غــري تســاهمية، 

كــام يتبــني يف الشــكل 9. 

وتتحقــق خلخلــة الغشــاء الخلــوي يف طريقــة بروميــد الســيتلرتايم 
ــول منظــم لالســتخالص  ــة املتجانســة مبحل ــوم مبعالجــة العين أموني
ــة  ــة القطبي ــوم. والطبيع ــيتلرتايم أموني ــد الس ــىل برومي ــوى ع يحت
املنظــم  املحلــول  يف  أمونيــوم  الســيتلرتايم  بروميــد  ملركــب 
ــل  ــه بح ــمح ل ــا وتس ــا مثالي ــال كايوتروبي ــه عام ــتخالص تجعل لالس
املكونــات الغشــائية مثــل الشــحوم الفوســفورية والربوتينــات 
الشــحمية والبوليســاكرايدات واالتحــاد بهــا، كــام أنــه يثبــط ترســبها 
الجامعــي مــع الـــ DNA. ويبــني الشــكل 10 متثيــال تخطيطيــا آلليــة 

ــب. ــتخدام مذي ــحوم باس ــان الش ذوب

لالســتخالص  املنِظــم  للمحلــول  اإلضافيــة  املكونــات  وتتضمــن 
الديامينــي  اإليثيــيل  األســيتيك  وحمــض  الصوديــوم،  كلوريــد 
(EDTA)، تريس/كلوريــد الهيدروجــني (Tris/HCL)، يــؤدي كل 

منهــم وظيفــة محــددة لتيســري عمليــة االســتخالص.

ــان  	 ييــر كلوريــد الصوديــوم صياغــة مركــب غــري قابــل للذوب
ــة.  ــوم واألحــامض النووي ــد الســيتلرتايم أموني ــني برومي ب

حمــض األســيتيك اإليثيــيل الديامينــي (EDTA) وهــو عامــل  	
اســتخالب يربــط آيونــات املاغنيســيوم- مــن بــني مركبــات 
أخــرى. وآيــون املاغنيســيوم هــو عامــل مســاعد إلنزيــم ِديُوكــِي 
ــد  ــض EDTA يح ــود الحم ــك فوج ــاز (DNase)؛ لذل ِريبُونُيوكِلي
مــن مقــدار آيونــات املاغنيســيوم املتوافــرة بيولوجيــا، وبذلك فإنه 
ــد األدىن. ــاز إىل الح ــِي ِريبُونُيوكِلي ــاط أي ِديُوك ــن نش ــض م يخف

يحافــظ تريس/كلوريــد الهيدروجــني (Tris/HCL) عــىل قــدرة  	
ــة  ــة الحموض ــم درج ــىل تنظي ــتخالص ع ــم لالس ــول املنظ املحل
يف  املتطرفــة  التقلبــات  أن  إذ   (pH أو  الهيدروجينــي  (األس 

.DNA ــف الـــ ــؤدي إىل تل درجــة الحموضــة ت

الشكل 10: تمثيل تخطيطي لخلخلة الغشاء الخلوي واستخالص الـ 
 . ف DNA من الَمج�ي

المصدر: اسُتنسخ من دراسة )Querci et al. )2020. تحليل عينات الأغذية 
 للتحقق من وجود كائنات حية محورة جينيا – دليل المستخدم.

 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237
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العرضــة  شــديدة  النوويــة  األحــامض  أن  إىل  اإلشــارة  وتجــدر 
ــي  ــتخالص، إذ ينبغ ــة االس ــن عملي ــة م ــذه املرحل ــور يف ه للتده
تقليــل الزمــن املنقــي بــني مجانســة العينــة وبــني إضافــة محلــول 

ـم إىل أدىن حــد. بروميــد الســيتلرتايم أمونيــوم املنظِـّ

طرق التنقية 

ــة  ــامض النووي ــة األح ــاه) لتنقي ــر أدن ــة (انظ ــرق متنوع ــر ط تتواف
ــة.  ــية الخلي ــالل أغش ــرد انح ــوي مبج ــركام الخل ــن ال ــتهَدفة م املس
وتركــز هــذه الخطــوة عــىل إزالــة املُلِوثــات مثــل البوليســاكرايدات 
واملركبــات الفينوليــة والشــحوم والربوتينــات. وتكتــي إزالــة تلــك 
ــالت  ــط التفاع ــىل تثبي ــا ع ــرا لقدرته ــة نظ ــة خاص ــات أهمي املُلِوث
اإلنزمييــة الالحقــة، مبــا يف ذلــك تفاعــالت تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل (انظــر الجــدول 6). وتقــدم خطــوة التنقيــة مزيجــا مــن 

التقنيــات جــرى تطويرهــا لتوظيــف الخصائــص الكيميائيــة الحيوية 
ــات. وتتضمــن تلــك  ــة باملُلِوث ــة املســتهَدفة مقارن لألحــامض النووي

التقنيــات مــا يــيل: 

الستخالص بالمذيبات وترسب الحمض النووي   - 1

ــن  ــات م ــة املُلِوث ــات إلزال ــتخالص باملذيب ــتخَدم االس ــا يُس ــا م غالب
ــج  ــال، يتكــرر اســتخدام مزي ــة. فعــىل ســبيل املث األحــامض النووي
تُرســب  ثــم  الربوتينــات،  إلزالــة  والكلوروفــورم  الفينــول  مــن 
ــدار  ــول. وإذا كان مق ــول أو اإليثان ــة باأليزوبروبان األحــامض النووي
الحمــض النــووي املســتهَدف منخفضــا، حينهــا ميكــن إضافــة ناقــل 
ــيب.  ــة الرتس ــادة فاعلي ــج لزي ــني إىل املزي ــل الجاليكوج ــل مث خام
وتتضمــن طــرق ترســيب الحمــض النــووي األخــرى الرتســيب 
ــرف أيضــا باســم  ــة، تُع ــة عالي ــزات ملحي ــايئ باســتخدام تركي االنتق

: الفينول: الستخالص بالكلوروفوم ي المخت�ب
�ف

ي منظَّم لالستخالص، بينما مزيج الفينول 
يُعرف ذلك أيضا بالستخالص العضوي. وتُجرى خطوة انحالل الخلية باستخدام محلول ما�أ

اجه مع المحاليل المائية. ويمكن أيضا استخدام مزيج من الكلوروفورم والأوكتانول  ف والكلوروفورم مزيج عضوّي ولهذا يتعذر ام�ت
بنسبة 24 إىل 1 لتجنب التعامل مع الفينول. وإضافة الفينول والكلوروفورم لمزيج الخاليا المنحلة يسمح بتقسيم الُملوثات مثل 

ي الطور 
ي الطور العضوي، مما ييس تنقية الـ DNA الذي يظل �ف

وتينات دخول �ف البوليساكرايدات والمركبات الفينولية والشحوم وال�ب
. ي

الما�أ

ي والطور 
ولفصل الطورين عن بعضهما البعض، تخضع العينة للتنبيذ، مما ينتج عنه تشكيل الطورين المتمايزين: الطور الما�أ

ي ظل ظروف معينة، قد ينعكس 
ي الطبقة العلوية. ولكن �ف

ن الطور الما�أ ف الطورين، عادة ما يُكوِّ العضوي. ونظرا لختالف الكثافة ب�ي
. وعالوة عىل ذلك، قد ينقسم  ي قد تكون أك�ب من 0.5 محلول موىلي

ات الملحية ال�ت ف ك�ي ي لتغ�ي ال�ت
الطورين إذا زادت كثافة الطور الما�أ

ي عىل نحو مالئم لما قيمته 7.8 إىل 
ي الطور العضوي، وذلك إذا جرت معايرة درجة الحموضة للمحلول الما�أ

الحمض النووي دخول �ف
.8.0

ويمكن إجراء خطوة الستخالص بمزيج الفينول والكلوروفورم عدة مرات بغرض زيادة نقاء الـ DNA إذا استدعت الحاجة. وبالإضافة إىل 
ي يُضاف للمستخَلص 

ذلك، لزيادة استعادة الـ DNA، يمكن استخالص الطور العضوي أو المذاب من المذيب باستخدام محلول ما�أ
السابق. ويشيع أيضا، عقب اكتمال الستخالص بالفينول والكلوروفورم، إجراء خطوة استخالص نهائية باستخدام مزيج الكلوروفورم 

ي الجدول 4 
از الِسلسىلي عىل النحو السالف بيانه �ف ؛ وذلك بغرض إزالة أي فينول متبق قد يثبط تفاعل البوليم�ي ّ والكحول الأَيُزو أَميىِلي

سب. أعاله. وبمجرد النتهاء من تنقية مركب الحمض النووي، يمكن للـ DNA أن ي�ت

سيب  ي أول بمحلول ال�ت
ة، يتحرر الحمض النووي من مركب المذيب. ولهذا الغرض، يُعالج المحلول الما�أ ي هذه المرحلة الأخ�ي

و�ف
. والملح مطلوب لتيس�ي  ّ ات مرتفعة أك�ب من 0.8 محلول موىلي ف ك�ي ايم أمونيوم وكلوريد الصوديوم ب�ت المتألف من مزيج بروميد السيتل�ت

تكون راسب الحمض النووي. وقد يُفضل استخدام أسيتات الصوديوم عىل كلوريد الصوديوم نظرا لقدرته كمحلول ُمنظِّم.

ي ظل تلك الظروف، يمكن التخلص من 
ي المائة من الكحول لمزيج العينة. و�ف

وعقب المعالجة بكلوريد الصوديوم، يُضاف 95 �ف
وتوكولت، يُدرج  ي بعض ال�ب

سب الحمض النووي ويخرج من المحلول. و�ف ي الماء، بينما ي�ت
ي الكحول أك�ث منه �ف

المذيب، الذي يذوب �ف
ي بداية عملية الستخالص مع المحلول الُمنظِّم لالستخالص؛ ولهذا، فمن الالزم إضافة الأيزوبروبانول البارد 

كلوريد الصوديوم �ف
سيب. ي عملية ال�ت

)بدرجة حرارة 20 مئوية تحت الصفر( للبدء �ف

ي 
ي قاع أنبوب العينة. ويُسحب السائل الطا�ف

وبعد ذلك، يُجمع راسب الحمض النووي باستخدام تنبيذ عاىلي السعة يدفعه للتجمع �ف
ي المائة إيثانول بالحصول عىل تنقية 

مخلفا وراءه ُحَبيَبة من الأحماض النووية الخالصة. ويسمح إجراء معالجات متعاقبة بـ 70 �ف
ه من  ي محلول بإضافة الماء أو غ�ي

إضافية للحمض النووي من أي أمالح متبقية. وبعد ذلك، يمكن إعادة تعليق الأحماض النووية �ف
ي التطبيقات الالحقة.

المحاليل المنظِّمة المالئمة الأخرى ويصبح جاهزا لالستخدام �ف



39 كتيب التدريب الخاص بالكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها 

الربوتينــات  ترســيب  أو   ،(Salting out) بالتمليــح”  “الفصــل 
باســتخدام التغــريات يف درجــة الحموضــة. 

اب(  فصل المركبات )الكروماتوغرافيا أو الست�ش  - 2

ترتكــز الطــرق الكروماتوغرافيــة املختلفــة عــىل عــدد مــن تقنيــات 
الفصــل عــىل النحــو املوضــح أدنــاه:

ــي  	 ــة الت ــة الجزيئي ــص الغربل الرتشــيح الهالمــي: يســتغل خصائ
ــة ذات  ــة مصفوف ــالم املســامية. ومث ــا جســيامت اله ــع به تتمت
حجــم محــدد للمســام تســمح للجزيئــات األصغــر حجــام 
بدخــول املســام عــن طريــق النــرش بينــام تُســتبعد الجزيئــات 
ــتبعد.  ــدر املس ــدى الق ــل ل ــام وتُفَص ــن املس ــام م ــرب حج األك
ــي. ــم الجزيئ ــض الحج ــرض خف ــات بغ ــل الجزيئ ــك، تُفَص ولذل

التبــادل اآليــوين: وهــو تقنيــة تســتخدم التفاعل اإللكرتوســتاتييك  	
ــة  ــة عــىل مصفوف ــني الجــزيء املســتهَدف ومجموعــة وظيفي ب
ــة  ــة لألحــامض النووي ــات الخطي ــل البوليانيون ــود. وتتفاع العم
عاليــة الشــحنة الســلبية مــع عمــود تبــادل آيــوين موجــب 
الشــحنة، حينهــا قــد تتعــرض للفصــل مبحاليــل ملحيــة بســيطة 

ُمنِظمــة.

كروماتوغرافيــا االمتــزاز: اســتخدمت خــواص املذابــات يف ســائل  	
انتقــايل أو طــور غــازي لتمتــز انتقائيــا عــىل ســطح طــور صلــب 
ــا عــىل  ــز انتقائي ــة متت ســاكن، فمثــال نجــد أن األحــامض النووي

ــام ال تفعــل  ــة، بين الســيليكا أو الزجــاج يف وجــود أمــالح معين
ذلــك غريهــا مــن الجزيئــات البيولوجيــة. ولــذا، ميكــن اســتخدام 
مــاء أو محلــول ُمنظِّــم قليــل امللــح لفصــل األحــامض النوويــة، 
منتجــا عينــة ميكــن اســتخدامها مبــارشة يف التطبيقــات الالحقــة.

ــددة يف  	 ــالت املح ــتخدم التفاع ــايئ: يس ــف الكيمي ــاط التآل ارتب
ــات. وترتبــط ربيطــة  ــة بــني الجزيئ ــاء الحيوي ارتباطــات الكيمي
معينــة بدعائــم طــور صلــب. وأي جزيئــات يف الطــور االنتقــايل 
تضــم قــوة ارتبــاط معينــة للربيطــة تصبــح مربوطــة بهــا. وبعــد 
إزالــة املركبــات األخــرى للعينــة، يُفصــل الجــزيء املرتبــط مــن 

الدعائــم.

التنبيذ   - 3

يُعــد التنبيــذ االنتقــايئ وســيلة تنقيــة قويــة. فمثــال، لطاملــا اســتخدم 
التنبيــذ الفائــق يف متدرجــات كلوريــد الســيزيوم ذاتيــة التكــون عند 
قــوى تســارع عاليــة بغــرض تنقيــة البالزميــدات. وغالبا مــا يصاحب 
ــا  ــك كروماتوغرافي ــىل ذل ــة ع ــن األمثل ــرى. وم ــة أخ ــذ طريق التنبي
ــذ  ــني الرتشــيح الهالمــي والتنبي ــا ب ــي تجمــع م ــدوار الت العمــود ال
لتنقيــة الـــ DNA أو الـــ RNA من املُلِوثات األصغــر حجام (األمالح، 
ــم أو انتقــاء  النيوكليوتيــدات، ...إلــخ) بغــرض تغيــري املحلــول املُنظِّ
الحجــم. وتجمــع بعــض اإلجــراءات االمتــزاز االنتقــايئ عــىل مصفوفة 
كروماتوغرافيــة (انظــر فقــرة “فصــل املركبــات (الكروماتوغرافيــا أو 
االســترشاب)” أعــاله) بالتصويــل التنبيــذي لتنقيــة نــوع واحــد مــن 

الحمــض النــووي انتقائيــا. 

: الستخالص العمودّي الدوار ي المخت�ب
�ف

ب بالسيليكا  ي تحتوي عىل غشاء مسث
يتضمن الستخالص العمودي الدوار استخدام أي من الأعمدة المتعددة المتوافرة تجاريا وال�ت

ي ظل الظروف السليمة، يجتذب أو “يرتبط” غشاء السيليكا انتقائيا بالأحماض النووية الموجودة 
لتيس�ي عملية تنقية الحمض النووي. و�ف

ي المواد الخلوية 
ازها عىل السيليكا. وتُزال الُملوثات المتبقية �ف ف وستاتيكية تسمح بام�ت ي المواد الخلوية المنحلة من خالل تفاعالت إلك�ت

�ف
وتينات ع�ب العمود. المنحلة مثل البوليساكرايدات والمركبات الفينولية والشحوم وال�ب

وتتألف تنقية الأحماض النووية باستخدام الستخالص العمودّي الدوار من عدة خطوات متفردة تعقب النحالل الخلوي. وبينما 
ي 

تختلف مكونات المحاليل الُمنِظمة والمحاليل الأخرى المستخدمة عىل أساس اختيار العدة التجارية، يخدم جميعها أغراضا متشابهة �ف
أي من الخطوات.

ي درجة الحموضة 
1-  الرتباط: يُضاف “محلول منظِّم لالرتباط” للمواد الخلوية المنحلة لموازنتها، بحيث تصبح الظروف المتمثلة �ف

ات الملحية مثالية لرتباط الأحماض النووية بغشاء السيليكا بأسلوب فعال. وحينها، يُمرر مزيج العينة ع�ب غشاء السيليكا  ف ك�ي أو ال�ت
باستخدام جهاز تنبيذ، مما يدفع بالمزيج ع�ب العمود. وترتبط الأحماض النووية بالغشاء بينما تُنَتَبذ أي محاليل متبقية أو أي “مواد 

.” قابلة للتدفق الخالىلي

2-  الغسيل: عقب خطوة الرتباط، يُمرر محلول ُمنظِّم غاسل ع�ب الغشاء بغرض إزالة أي ُملوثات متبقية ربما تكون قد ارتبطت 
ف إىل ثالث مرات لضمان إزالة أق� قدر ممكن من الُملِوثات من الغشاء. بالسيليكا بدون قصد. وقد تُكرر هذه الخطوة من مرت�ي

3-  التصويل: يُضاف الماء أو محلول ُمنظِّم مناسب للتصويل إىل الغشاء، مما يؤدي إىل انفصال الحمض النووي عن الغشاء وإعادة 
ي تحتوي عىل الحمض النووي للتنبيذ عن الغشاء ويمكن استخدامها للتطبيقات 

ي محلول. وتخضع عملية التصويل النهائية ال�ت
تعليقه �ف
الالحقة.
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النفصال المغناطيسي  - 4

ــة  ــرق التنقي ــن ط ــد م ــد واملزي ــت املزي ــرية، جمع ــوام األخ يف األع
بــني ارتبــاط التآلــف الكيميــايئ وبــني االنفصــال املغناطيــي. فعــىل 
ــية  ــيامت املغناطيس ــم الجس ــتخدام وس ــن اس ــال، ميك ــبيل املث س
املغطــاة بالســرتيبتافيدين املرتبطــة بالبادئــات املوســومة بالبيوتــني 
الريبــوزي  الحمــض  لتنقيــة   (dT أو   biotin-labelled oligo)
مــع  للوســم  الكيميــايئ  للتآلــف  كنتيجــة   (mRNA) املرســال 
الـــ mRNA الــذي يتبعــه سلســلة بــويل إيــه (Poly-A tail). وبعــد 
ذلــك، يـُـزال مركــب الجســيم مــن املحلــول مبغناطيــس مخلفــا وراءه 
ــط  ــذه تبس ــب ه ــور الصل ــة الط ــة. وتقني ــري مرتبط ــات غ أي ُملِوث
تنقيــة الحمــض النــووي، إذ أنــه ميكــن االســتعاضة بهــا عــن عــدة 
خطــوات مــن التنبيــذ واالســتخالص العضــوي واالنفصــال الطــوري 

ــة. ــدة رسيع ــية واح ــال مغناطيس بخطــوة انفص

اعتبارات لضمان الجودة ومراقبة الجودة أثناء 
استخالص العينة

ــاء  ــة الجــودة أثن ــق إجــراءات ضــامن الجــودة ومراقب يجــب تطبي
عمليــة اســتخالص العينــة. ويشــمل ذلــك اســتخدام ضوابــط بغــرض 
ــوع أي  ــة ورصــد وق ــة فعال ضــامن االضطــالع باالســتخالص بطريق
تلــوث. ويحــدد الجــدول 7 ضابطــْي االســتخالص الشــائعني اللذيــن 

يجــب وجودهــام أثنــاء إجــراءات االســتخالص.

DNA التحديد الكمّي للـ

عقــب اســتخالص الـــ DNA مــن العينــة وتنقيتــه، يكون مــن املفيد 
ــز الـــ DNA، وهــو عامــل مهــم حــني  ــم لرتكي الحصــول عــىل تقيي
ــك حــد  ــرياز الِسلســيل وكذل ــل البوليم ــار تفاع ــر باختب يتصــل األم
الكشــف الــذي ميكــن تحقيقــه (أقــى كتلــة للـــ DNA لــكل تفاعل 
بوليمــرياز ِسلســيل، وحجــم املَجــني، ومــا إىل ذلــك). وتوجــد طــرق 
ــووي.  ــض الن ــزات الحم ــاس تركي ــتخدامها لقي ــن اس ــددة ميك متع
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وتــرد فيــام يــيل النظريــة والتطبيــق العمــيل لبعــض الطــرق األكــر 
شــيوعا يف االســتخدام.

ي 
التحديد الكمّي باستخدام القياس الطيفي الضو�أ

)Spectrophotometric(

ــني  ــي مع ــول موج ــد ط ــعة عن ــة املش ــات الطاق ــص كل الجزيئ متت
مبــا فيهــا األحــامض النوويــة التــي متتــص الطاقــة املشــعة يف نطــاق 
األشــعة فــوق البنفســجية. وبالتــايل، ميكــن إجــراء التحديــد الكّمــي 
لرتكيــز الحمــض النــووي مبــارشة يف محاليــل مائيــة باســتخدام 
ــوق البنفســجية  ــدار األشــعة ف ــاس مق ــي ضــويئ لقي ــاس طيف مقي
ــض  ــز الحم ــاب تركي ــن حس ــذ، ميك ــة. وحينئ ــا العين ــي امتصته الت
النــووي باســتخدام قانــون بــري المــربت، الــذي يصــف العالقــة 
الخطيــة بــني االمتصــاص وتركيــز الجــزيء الضخــم باســتخدام 

ــة:  ــة التالي املعادل

A = OD = εlc
حيث:

االمتصاص   :A
الكثافة الضوئية   :OD

معامل اإلخامد املويّل   :ε
الرتكيز  :c

طول مسار الحاوية كوفيت  :l

وأقــى امتصــاص ملحاليــل الـــ DNA والـــ RNA هــو عنــد الطــول 
املوجــي 260 نانومــرت. لذلــك، يتحــدد تركيزهــم بقيــاس االمتصــاص 
لــدى العينــة عنــد 260 نانومــرت ضــد فــارغ. ومثــة حقيقــة جديــرة 
بالذكــر مفادهــا أن القيــاس الطيفــي الضــويئ ال ميكــن اســتخدامه 
للتفرقــة بــني تركيز الـــ DNA أو الـ RNA املوجــود يف املحلول. وإذا 
كانــت العينــة قــد خضعــت لتنقيــة جيــدة وكانــت خاليــة مــن أي 
كميــات تُذكَــر مــن املُلِوثــات مثــل الربوتينــات أو الكربوهيــدرات أو 
الفينــوالت، فــإن قيمــة املقيــاس الطيفــي الضــويئ لكميــة التشــعيع 
باألشــعة فــوق البنفســجية التــي امتصتهــا األحــامض النوويــة 
بســيطة ودقيقــة. وبالنســبة لهــذه الطريقــة، تكــون محاليــل املُنظِّم 
املائيــة منخفضــة الرتكيــز اآليــوين مثــل محلــول تريس(هيدروكــي) 

األمينيــة امليثــان واإليديتــات (TE) محاليــل مثاليــة.

.DNA الجدول 7: ضوابط شائعة يمكن استخدامها لرصد الكواشف الكيميائية والظروف البيئية أثناء استخالص الـ

النتيجة المتوقعةالغرضالوصفالسم

هو ضابط تُستبدل فيه العينة بماء خال ضابط الستخالص الخالي
من الحمض النووي مع اتباع كل خطوات 

الستخالص.

يرصد التلوث أثناء إجراءات 
ي 

ي الكاشف الكيميا�أ
الستخالص و�ف

.DNA لستخالص الـ

سلبية

ي يجا�ب تكون عينة الضبط إيجابية لوجود المادة ضابط الستخالص الإ
المستهَدفة بالتحليل )قد تكون مادة 

مرجعية معَتمدة(

رصد الستخالص وتضخيم تفاعل 
از الِسلسىلي لعينة تحتوي  البوليم�ي
عىل المادة المستهَدفة بالتحليل.

إيجابية

http://www.nature.com/nature/journal/v340/n6236/abs/340733a0.html
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ومــع ذلــك، قــد تســتمر املُلوثــات يف التواجــد رغــم عمليــة التنقيــة، 
مــام يؤثــر عــىل دقــة عمليــة التحديــد الكّمــي. وميكــن التعــرف عىل 

تداخــل تلــك املُلوثــات بحســاب “نســبة” عــىل النحــو التــايل: 

ــوء يف  	 ــة، الض ــامض النووي ــرار األح ــىل غ ــات، ع ــص الربوتين متت
نطــاق األشــعة فــوق البنفســجية بحــد أقــى لالمتصــاص عنــد 
280 نانومــرت. وبالنظــر إىل أن محاليــل الحمــض النــووي متتــص 
الضــوء جزئيــا عنــد 280 نانومــرت ومحاليــل الربوتــني متتــص 
ــبة  ــتخدام النس ــن اس ــرت، فيمك ــد 260 نانوم ــا عن ــوء جزئي الض
 (A260/A280) ــرت ــرت و280 نانوم ــد 260 نانوم ــني عن ــني القراءت ب
للحصــول عــىل تقديــر لنقاء محلــول الحمــض النــووي. ومحاليل 
الـــ DNA والـــ RNA املنّقــاة جيــدا تتمتع بقيمــة A260/A280 لـ 
1.8 و2.0 عــىل التــوايل، ويف حالــة التلــوث بالربوتــني ســتنخفض 

نســبة A260/A280 كثــريا.

وباملثــل، يشــري االمتصــاص عنــد 230 نانومــرت إىل وجــود ُملوثات  	
ــات  ــوالت أو املركب ــدات أو الفين ــدرات أو الببتي ــل الكربوهي مث
ــوي عــىل  ــدا أن تحت ــاة جي ــات املنّق ــة. وينبغــي للعين األروماتي

نســبةA260/A230  مــام يقــارب 2.2.  

ــارة إىل  	 ــرت لإلش ــد 325 نانوم ــاص عن ــتدالل باالمتص ــن االس ميك
ــها. ــت نفس ــة كوفي ــاخ الحاوي ــول أو اتس ــود ركام يف املحل وج

ــة شــائعة االســتخدام يف  ــي الضــويئ طريق ــاس الطيف ــزال القي وال ي
العديــد مــن املختــربات، نظــرا للســهولة النســبية التــي تتســم بهــا 
إجــراءات العمليــة. وعــالوة عــىل ذلــك، فهــي توفــر تقديــرا لنقــاء 

 .A260/A280  مــن خــالل قيــاس DNA الـــ

ومــن ناحيــة أخــرى، يتمثــل أحــد عيــوب اســتخدام القيــاس 
ــة  ــن عين ــبيا م ــري نس ــدار كب ــة إىل مق ــويئ يف الحاج ــي الض الطيف
الـــ DNA للحصــول عــىل قيــاس دقيــق. وباإلضافــة إىل ذلــك، فــإن 
ــاس الطيفــي الضــويئ أكــر  اإلشــارة التــي يُحصــل عليهــا مــن املقي
عرضــة للُملِوثــات مثــل الربوتينــات والـــ RNA، مــام قــد يــؤدي إىل 

.DNA ــز الـــ ــر تركي مبالغــة يف تقدي

الطيفــي  القيــاس  أدوات  التكنولوجــي يف مجــال  التقــدم  وأدى 
الضــويئ إىل تطويــر املقاييــس الطيفيــة الضوئيــة ذات الحجــم 
املجهــري، مثــل NanoDropTM. وتتطلــب تلــك األدوات حجــم 
ــة  ــرت والتخلــص مــن الحاجــة إىل الحاوي ــة مــن 1 إىل 2 ميكرول عين

ــت.  كوفي

ي
المقياس الطيفي الضو�أ

ف الُمذاب المستهَدف. يعمل الجهاز بناء عىل مبدأ بسيط يمر فيه ضوء  ي تبث الضوء ع�ب محلول لتحديد ترك�ي
هو أحد معدات المخت�ب ال�ت

ي تحتوي عىل عينة، ويُقاس مقدار الطاقة الضوئية المرسلة بخلية ضوئية عىل 
ذو طول موجي معروف من خالل الحاوية كوفيت ال�ت

خر من الحاوية كوفيت. 
آ

الجانب ال

ي
الشكل 11: تمثيل تخطيطي لمكونات المقياس الطيفي الضو�أ

ي وحيد الشعاع يتضمن مصدرا للضوء ومنشورا زجاجيا وحامال للعينة 
ي الشكل 11، فإن تصميم المقياس الطيفي الضو�أ

ف �ف عىل النحو المب�ي
ي شدة الإضاءة والطول الموجي المنشود وتحويل الطاقة 

وخلية ضوئية. وتتصل بكل منها النظم الكهربية أو الميكانيكية المالئمة للتحكم �ف
ي عىل نطاق قياسي أو يجري تسجيله ع�ب وصلة بحاسوب 

دد الفول�ت . وبعد ذلك، يُعرض ال�ت ي
دد فول�ت المتلقاة لدى الخلية الضوئية ل�ت

بغرض التحليل. 
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التحديد الكمّي باستخدام القياس التألقي 
)Fluorometric(

يعتمــد التحديــد الكمــّي بالقيــاس التألقــي لرتكيــز الـــ DNA عــىل 
اســتخدام الصبغــات التــي تتحــد بالـــ DNA بصــورة انتقائيــة. 
وعقــب االتحــاد، تخضــع الصبغــة لتغيــري بنيــاين يــؤدي إىل انبعــاث 

طاقــة متألقــة ميكــن للمعــدات املالمئــة الكشــف عنهــا. ومــن 
 (®SYBR) أمثلــة تلــك الصبغــات بروميــد اإليثيديــوم وأخــرض ســيرب
 .®PicoGreen وصبغــات هويكســد (بيــس بنزميايــد) وبيكوغريــن
ويتناســب مقــدار التألــق املنبعــث مــن تلــك الصبغــات مبــارشًة مــع 
تركيــز الـــ DNA املوجــود يف العينــة. وبالتــايل، ميكــن تقديــر الرتكيــز 
مبقارنــة كثافــة التألــق املنبعــث مــن العينــة بسلســلة مــن معايــري 

ي
ف الـ DNA بالقياس الطيفي الضو�أ : تحديد ترك�ي ي المخت�ب

�ف

اختيار الحاوية كوفيت

ف 1 ملليل�ت  اوح ب�ي ي قد ت�ت
تتوقف كمية محلول الحمض النووي المطلوبة لقياس المتصاص عىل حجم الحاوية كوفيت وسعتها، وال�ت

ف العينة وعامل التخفيف  . ولذا، ينبغي أن يعتمد اختيار الحاوية كوفيت عىل نطاق ترك�ي والحجم المجهري بسعة من 5 إىل 70 ميكرول�ت
وحجم العينة الموجودة. 

ي
معايرة المقياس الطيفي الضو�ئ

ي لالآلة وجود امتصاص خلفي قد ينتج عن  نامج الحاسو�ب ي قبل تحليل أي عينات كي يحتسب ال�ب
يجب معايرة المقياس الطيفي الضو�أ

ي ينبغي اتباعها أثناء عملية المعايرة، إل أنها قد تتباين قليال 
محلول الفصل الُمنظِّم. وتوفر الخطوات التالية وصفا عاما للخطوات ال�ت

حسب نوع الآلة المستخدمة تحديدا.

اخ�ت طول مسار الخلية الصحيح بناء عىل اختيار الحاوية كوفيت المستخدمة.  	

	 RNA أو ssDNA أو dsDNA :حدد الجزيء المستهَدف

قس محلول خاويا، يتألف من ماء أو محلول ُمنظِّم مناسب لضبط مرجعية المعايرة. ومن المهم إجراء اختبار المحلول الخاوي  	
بصفة روتينية.

قس مقدارا معروفا من الحمض النووي النقي بغرض التحقق من موثوقية اختبار المحلول الخاوي. 	

قياس عينة مجهولة

ف المحلول؛ فعىل سبيل المثال،  حسب سعة الحاوية كوفيت المستخدمة، يُستخدم مقدار محدد من مستخلص الـ DNA لتقييم ترك�ي
ي 195 ميكرول�ت من الماء لقياس 

، يُخفف 5 ميكرول�ت من مستخلص الـ DNA �ف إذا كانت سعة الحاوية كوفيت أقل من 0.2 ملليل�ت
ي وإضافة محلول الحمض النووي للحاوية كوفيت، تُغطى الحاوية ويُمَزج المحلول 

المتصاص. وبعد معايرة المقياس الطيفي الضو�أ
، كما ينبغي دائما إضافة 5 ميكرول�ت  ف ويُقاس المتصاص. وللحد من أخطاء أجهزة مص السوائل، ينبغي تكرار القياس ما ل يقل عن مرت�ي

من محلول الـ DNA للحاوية كوفيت.

مكانية ارتفاع هامش  ف 1 و1.5 )حسب الأداة المستخدمة( نظرا لإ ي تقع ما ب�ي
ويوىص بتجاهل القراءات 260A الأقل من 0.02 أو ال�ت

الخطأ.

ي محلول باستخدام المعادلت التالية: 
ف موجود �ف ات لحمض نووي مع�ي ف ك�ي تُحسب ال�ت

( = A260 لكل 0.027 	 يط: ت )بيكومول لكل ميكرول�ت · الـ DNA وحيد السث

( = A260 لكل 0.02 	 يط: ت )بيكومول لكل ميكرول�ت · الـ DNA مزدوج السث

( = A260 لكل 0.025 	 يط: ت )بيكومول لكل ميكرول�ت · الـ RNA وحيد السث

	 0.84NT + 1.2NG + 0.71NC + 1.5NA 260 عىلA X 100 =الأوليجونوكليوتيد ·

 DNA اض أن الـ ي 1x TNE buffer ُمنظِّم باف�ت
ية للعجول معلقة �ف فعىل سبيل المثال، قراءات المتصاص للـ DNA للغدة الصع�ت

 . ف الـ DNA اسميا 25 ميكروغرام/ملليل�ت المرجعي هو dsDNA ذو A260 = 1، كان ترك�ي

، يوافق المتصاص A = 1 حواىلي 50 ميكروغرام/ملليل�ت من  وبالنسبة لحاوية كوفيت بطول مسار 10 ملليم�ت وطول موجي 260 نانوم�ت
dsDNA، أو حواىلي 37 ميكروغرام/ ملليل�ت من ssDNA، أو حواىلي 40 ميكروغرام/ ملليل�ت من الـ RNA أو حواىلي 30 ميكروغرام/ ملليل�ت 

من الأوليجونوكليوتيد. 
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الرتكيــز باســتخدام، عــىل ســبيل املثــال، ســلّم الكتلــة عــىل هــالم أو 
باســتخدام منحنــى معايــرة يوضــع باســتخدام مقيــاس للتألــق، عــىل 

النحــو املبــني يف الشــكل 12.

وتُعــزى مزايــا تفضيــل اســتخدام طــرق القيــاس التألقــي للتحديــد 
الكّمــي للـــ DNA عــىل اســتخدام االمتصــاص إىل انتقائيــة الصبغات 
يف االتحــاد بالـــ DNA واســتبعاد املُلوثـِـات التــي قد تكــون موجودة 
يف محلــول الـــ DNA. وتخفــض تلــك االنتقائيــة مــن التداخــل الذي 
ميكــن مالحظتــه مــن الربوتينــات والكربوهيــدرات التــي قــد تكــون 
ــر  ــوء تقدي ــؤدي إىل س ــام ي ــتخلص الـــ DNA، م ــودة يف مس موج
ــات  ــتخدام صبغ ــن اس ــن م ــام ميّك ــيل للـــ DNA، ك ــز الفع الرتكي
مخصصــة للـــ DNA لطــرق القيــاس التألقــي للتحديــد الكّمــي للـــ 
DNA بالتفرقــة بــني الـــ DNA والـــ RNA. وعــالوة عــىل ذلــك، من 
ــاغ مــع الـــ DNA وقدرتهــا  ــايئ لألصب شــأن ارتفــاع التآلــف الكيمي
عــىل قيــاس إشــارات مــن تركيــزات منخفضــة للـــ DNA أن يجعــال 
طــرق القيــاس التألقــي للتحديــد الكّمــي للـــ DNA أكــر حساســية 
مــن طــرق القيــاس الطيفــي الضــويئ، وبالتــايل، ميكــن قيــاس 

الرتكيــزات القليلــة للـــ DNA بدقــة أعــىل.

ــد  ــاق نســبيا عن ــاع اإلنف ــوب ارتف ــك، تشــمل بعــض العي ــع ذل وم
اســتخدام طــرق القيــاس التألقــي للتحديــد الكّمــي للـــ DNA نظــرا 
للحاجــة إىل رشاء األصبــاغ بغــرض إجــراء الفحــص، فضــال عــن 
ــتخدام  ــاءة اس ــامل إس ــة باحت ــة املرتبط ــة املحتمل ــر الصحي املخاط

ــي. ــاس التألق ــاغ القي بعــض أصب

ي باستخدام  التحديد الكّمي باستخدام الرحالن الكهر�ب
الُهالم

ــة  ــة أخــرى ممكن ــارّي هــو طريق ــالََم أغ ــَريِبّ عــرب ُه ــالٌَن الَكْه الرََح
ــم 4  ــر القس ــه (انظ ــتخلص وجودت ــز الـــ DNA املس ــر تركي لتقدي
ــريب  ــالن الكه ــأن الرح ــات بش ــن املعلوم ــد م ــىل املزي ــول ع للحص
باســتخدام الُهــالم). وتعتمــد هــذه الطريقــة عــىل اســتخدام ســالمل 
كتلــة الـــ DNA والتــي تتكــون مــن ُشــدفات الـــ DNA التي تتســم 
بجــودة معروفــة. ولتقديــر كَميّــة الـــ DNA املوجــود يف أي عينــة، 
ــة  ــاق يف عين ــن نط ــث م ــق املنبع ــة التأل ــني كثاف ــة ب ــد مقارن تُعق
مــا وبــني نطــاق يف ســلّم كتلــة الـــ DNA. وميكــن االضطــالع بهــذا 
اإلجــراء باســتخدام أي عــدد مــن برامــج تحليــل الهــالم الحاســوبية.

اجات متساوية المولية من ُشدفات الـ DNA بغرض تقدير كتلة عينات DNA مجهولة عىل  ف الشكل 12: )أ( تتألف ساللم كتلة الـ DNA من ام�ت
الهالم. )ب( عينة لمنح�ف معايرة يُظهر التحديد الكمي الخطي للـ DNA المستهدف.

ي ُمعاد إعداده من 
يثيديوم. )ب( رسم بيا�ف يديتات مع بروميد الإ ي المائة من هالم تريس أسيتات الإ

المصدر: )أ( مثال عىل الـ Invitrogen™ 1 Kb Plus DNA يعمل عىل 0.8 �ف
 .Guo et al. 2015 البيانات الناتجة من دراسة

DNA التحقق من سالمة الـ : �في المخت�ب

ي 
ي حالة التحديد الكّمي للـ DNA باستخدام القياس الضو�أ

�ف
الطيفي أو القياس التألقي، يُنَصح بمجرد النتهاء من إجراء 
ف  التحديد الكّمي للـ DNA التحقق من سالمته بتضخيم ج�ي
از  مرجعي محدد بفصيلة معينة باستخدام تفاعل البوليم�ي
. ويرجع ذلك إىل أن قياسات مثل العالقات  ي

الِسلسىلي الآ�ف
 ،DNA ات لجودة الـ ف A260/A230 وA260/A280 ل تُعد مؤ�ث ب�ي
ف مرجعي يوضح وجود أو غياب مثبطات  كما أن تضخيم ج�ي

. از الِسلسىلي تفاعل البوليم�ي
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مقدمة 17

يتوافــر عــدد مــن املنهجيــات والتقنيــات للكشــف عــن الكائنــات 
عــام،  وبوجــه  وكَميتهــا.  هويتهــا  ولتحديــد  املحــّورة  الحيــة 
تســتهدف تلــك املنهجيــات تحديــدا أحــد املكونــني، إمــا الربوتينــات 
التــي يُظهرهــا الكائــن الحــي املحــّور وإمــا الـــ DNA املُدَخــل الــذي 

ــن. ــني بالكائ ــل إىل املَج انتق

ــة  ــات الحي ــن الكائن ــف ع ــرب للكش ــداد مخت ــط وإع ــد تخطي وعن
ــال  ــار حي ــىل اختي ــوع ع ــب الوق ــا، يج ــد هويته ــّورة وتحدي املح
املنهجيــات والربوتوكــوالت التــي ســتُعتمد فيــه. وتــرتاوح التقنيــات 
شــائعة االســتخدام الســتهداف أحــد هذيــن املكونــني، عــىل النحــو 

17  ُعدلت أقسام هذه الوحدة، مبا يف ذلك اإلجراءات التجريبية، برصيح من الدورة 
التدريبية بشأن تحليل عينات األغذية للتحقق من وجود الكائنات الحية املحورة 

جينيا، دليل املستخدم الذ أعده مركز البحوث املشرتك التابع للمفوضية األوروبية بشأن 
.(2020) Querci et al. الصحة وحامية (2011). انظر أيضا دراسة

ــر  ــة األك ــات الريع ــك التقني ــني تل ــاله، ب ــني يف الجــدول 1 أع املب
كفــاءة مــن ناحيــة التكلفــة مثــل اختبــارات التدفــق األفقــي 
وتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل االســتنتاجي، وصــوال لتلــك التقنيــات 
ــي.  ــيل اآلين الكم ــرياز الِسلس ــل البوليم ــل تفاع ــدا مث ــر تعقي األك
وعــالوة عــىل ذلــك، ميكــن أن تــرتاوح املنهجيــات مــا بــني الوســائل 
الَكميــة للكشــف عــن وجــود الكائنــات الحيــة املحــّورة، وصــوال إىل 
ــة محــّورة بعينهــا، وإىل  ــة كائنــات حي الفحــوص التــي تحــدد هوي
الفحوصــات الَكميــة التــي تقيــس نســبة الكائنــات الحيــة املحــّورة 
ــوب  ــزات وعي ــات ممي ــك املنهجي ــكل تل ــة. ول ــودة يف العين املوج
يجــب وضعهــا يف الحســبان عنــد اختيــار أي منهجيــة مــن جانــب 

ــرب. املخت

وباإلضافــة إىل ذلــك، بالنســبة للمختــربات الخدميــة، وخاصــة تلــك 
ــن  ــائل، م ــار الوس ــد اختي ــة، يسرتش ــات النظامي ــي تخــدم الجه الت
بــني أمــور أخــرى، مبتطلبــات البلــد التنظيميــة املحــددة وفقــا 
ــك  ــة، وينبغــي أن يتضمــن ذل ــة للســالمة األحيائي ــني الوطني للقوان
ــات  ــا للتحري ــيع تعرضه ــد يش ــي ق ــع الت ــة البضائ ــام لطبيع تقيي
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47 كتيب التدريب الخاص بالكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها 

وكذلــك القــدرات الفنيــة ضمــن كل مختــرب؛ وذلــك للنجــاح يف 
ــارة.  ــائل املخت ــالع بالوس االضط

وتقــدم هــذه الوحــدة نظــرة عامــة حــول الجوانــب النظريــة 
ــة  ــات الحي ــات الكشــف عــن الكائن ــة لبعــض أكــر منهجي والعملي
املحــّورة وتحديــد هويتهــا وكَميتهــا، مبــا يف ذلــك نقــاط قوتهــا 

ــا. ــاط قصوره ونق

ف وت�ي ي تعتمد عىل ال�ب
الوسائل ال�ت

مقدمة

إحــدى مقاربــات الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة وتحديــد 
ــر  ــذي ظه ــني ال ــا هــي مــن خــالل الكشــف املناعــي للربوت هويته
ــذه  ــدأ وراء ه ــول. واملب ــة التح ــاء عملي ــني أثن ــال ج ــة إلدخ نتيج
التقنيــة هــو اســتخدام األجســام املضــادة ككواشــف كيميائيــة 
ــام  ــددة بالنظ ــات مح ــي بروتين ــادة ه ــام املض ــار؛ فاألجس لالختب
ــا،  ــي تســببت يف إنتاجه ــادة الت ــا بامل ــط انتقائي ــي ترتب ــي الت املناع

 . ــتَِضدٌّ ــم املُْس ــا باس ــرف أيض ــي تُع والت

إنتاج الأجسام المضادة

ي 
ف محل الهتمام �ف وت�ي تُخّلق الأجسام المضادة بحقن ال�ب

ف الذي  وت�ي ان، مثل CP4 EPSPS وهو ال�ب حيوانات كالأرانب والف�أ
يعطي مقاومة ضد مبيد الُعشب غليفوسيت، فيتعرف النظام 
المناعي للحيوان عىل المادة بأنها “دخيلة” ويستجيب بإنتاج 

َن  َ
أجسام مضادة لها. وبعد ذلك، تُنّقى الأجسام المضادة وتٌق�ت

ي للكشف 
بمسمى خاص بالكشف عنها، وتُسَتخدم ككاشف كيميا�أ

ف محل الهتمام.  وت�ي عن ال�ب

ــإن أحــد الــرشوط املســبقة الســتخدام وســائل الكشــف  ــك ف ولذل
املناعــي هــو توافــر األجســام املضــادة املحــددة بالربوتينــات محــل 
االهتــامم مــن بروتينــات الجينــات الدخليــة. وميكــن أن تكــون 
األجســام املضــادة أدوات عظيمــة يف الكشــف عــن الكائنــات الحيــة 
املحــّورة وتحديــد هويتهــا، إال أنــه توجــد بعــض االعتبــارات التــي 
يجــب وضعهــا يف الحســبان والتــي قــد تؤثــر عــىل نجــاح الفحــص 

املناعــي، مثــل:

ــىل  	 ــد، ع ــني جدي ــاج بروت ــا إلنت ــي دوم ــّور الجين ــؤدي التح ال ي
ســبيل املثــال النباتــات الحيــة املحــّورة التــي طـُـورت باســتخدام 

ــا تداخــل الحمــض الريبــوزي.  تكنولوجي

قــد تخضــع بروتينــات معينــة لســيطرة معــززات انتقائيــة  	
مــن  معينــة  أجــزاء  إال يف  إظهارهــا  ال ميكــن  قــد  ولذلــك 

ــور  ــن التط ــة م ــل معين ــاء مراح ــّور أو أثن ــي املح ــن الح الكائ
الفســيولوجي.

ــة  	 ــات الدخيل ــات الجين ــار بروتين ــتويات إظه ــر مس ــد تتغاي ق
ــع  ــة للدف ــززات تكويني ــد اســتخدام مع ــى عن ــات، حت يف النبات
باإلظهــار قــد تكــون مســتويات اإلظهــار أقــل بكثــري مبــا ال 
ــا  ــك تحدي ــل ذل ــد ميث ــاح. وق ــي بالنج ــص املناع ــمح للفح يس
عنــد محاولــة الكشــف عــن عــدد قليــل مــن بــذور كائــن حــي 

ــة. ــة ضخم ــّور يف عين مح

قــد تُظهــر الكائنــات الحيــة املحــّورة بروتينــات ال تــذوب  	
ســهلة  املناعيــة  بالوســائل  تتبعها/اســتهدافها  ويصعــب 

االســتخدام.

ــاط معــني للجســم  	 ــة عــىل ارتب تعتمــد كل الفحوصــات املناعي
املضــاد باملســتضد؛ ولذلــك، للحفــاظ عــىل ســالمة املســتضدات، 
ــن  ــا م ــوبها أو يدمره ــد يش ــا ق ــة مل ــض العين ــي تعري ال ينبغ
ــا  ــك ظروف ــب ذل ــد يتطل ــية. وق ــة قاس ــخ أو ظــروف بيئي تفسُّ

ــة. ــة للعين ــة معين تخزيني

وتوجــد العديــد مــن تطبيقــات الفحــص التــي تعتمــد عــىل الفحــص 
املناعــي، وخاصــة فحــوص رشيــط التدفق األفقــي وُمقايََســُة املمتص 
املَناِعــيِّ املُرْتَِبــِط باإلِنْزيــم. وخــالل األقســام التاليــة، يُوَضــح كل مــن 
وســيلتّي الفحــص هاتــني، باإلضافــة إىل تطبيقاتهــام يف الكشــف عــن 

الكائنــات الحيــة املحــّورة.

)Lateral Flow Assay( فحص التدفق الأفقي

ــتخدام  ــهلة االس ــف س ــيلة كش ــو وس ــي ه ــق األفق ــص التدف فح
تعتمــد عــىل اســتخدام الفحــص املناعــي إمييونوكروماتوغــرايف 
للتأكــد مــن وجــود أو غيــاب مــادة تحليليــة معينــة. ويتوافــر 
ــادة.  ــام املض ــرشَّب باألجس ــاري ُم ــط اختب ــة رشي ــص يف صيغ الفح
وتتعــرف تلــك األجســام املضــادة عــىل مســتضد معــني ميثــل هــدف 
الفحــص وترتبــط بــه. ويبــني الشــكل 13 مكونــات رشائــط الفحــص:

1 -  مســند العينــة: هــي القســم مــن رشيــط الفحــص الــذي 
مصنــوع  وهــو  الســائلة.   الفحــص  عينــة  عليــه  يوضــع 
ــىل  ــص إىل األع ــة الفح ــل عين ــر نق ــامية تي ــادة مس ــن م م

الفحــص. ــْعِريَُّة َعــرب رشيــط  الشَّ يَّــُة  بالَخاصِّ

ــوي هــذه املنطقــة عــىل جســم مضــاد  2 -  مســند االقــرتان: تحت
العينــة.  بالتحليــل يف  املســتهَدفة  باملــادة  محــدد  ثانــوي 
واألجســام املضــادة الثانويــة موســومة أو مقرتَنــة بجــزيء 
ــق. وعندمــا  ــاغ تأل ــة أو أصب ــم أو جســيامت نانوي داّل، كإنزي
متــر العينــة عــرب هــذا القســم مــن الرشيــط، تتعــرف األجســام 
املضــادة عــىل املــادة املســتهَدفة بالتحليــل وترتبــط بهــا 
وتســتمر يف التدفــق عــرب رشيــط الفحــص بعــد أن أصبحــت 

ــاد. ــم املض ــة والجس ــن العين ــف م ــدا يتأل ــا متح ُمركّب
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ــىل  ــط ع ــن الرشي ــم م ــذا القس ــوي ه ــل: يحت ــز التفاع 3 -  حاج
خطــوط االختبــار والضبــط للفحــص، وهــو املــكان الــذي 

ــار. ــة االختب تظهــر فيــه نتيج

ــد  ــار عــىل جســم مضــاد أََويل مقيَّ ــوي خــط االختب يحت ( أ) 
الحركــة يُحــدد أيضــا باملــادة املســتهَدفة بالتحليــل؛ 
لذلــك فهــو يتمتــع بالقــدرة عــىل أرس املــادة املســتهَدفة 
ــة والجســم املضــاد  ــب العين ــاء مــرور ُمركّ بالتحليــل أثن
ــن  ــطرية” م ــك “ش ــّكل ذل ــار. ويُش ــط االختب ــىل رشي ع
املــادة املســتهَدفة بالتحليــل ينتــج عنــه تفعيــل الجــزيء 
ــط  ــدى خ ــريئ ل ــوين م ــري ل ــؤدي إىل تغ ــام ي ــداّل، م ال

ــل. ــتهَدفة بالتحلي ــادة املس ــود امل ــار يف وج االختب

يوجــد خــط الضبــط للتأكيــد عــىل أن ظــروف التفاعــل  ( ب) 
ــو  ــي، فه ــام ينبغ ــل ك ــص تعم ــط الفح ــات رشي ومكون
ــط  ــة ترب ــدة الحرك ــادة مقيَّ ــام مض ــىل أجس ــوي ع يحت
الجســم املضــاد الثانــوي ســواء كانــت املــادة املســتهَدفة 

بالتحليــل مرتبطــة بذلــك الجســم املضــاد أم ال. وعندمــا 
يرتبــط كال الجســمني املضاديــن، ينشــط الجــزيء الــداّل، 
مــام يــؤدي إىل تغــري لــوين مــريئ يجــب أن يقــع مــع كل 

رشيــط فحــص. 

ــص  ــط الفح ــن رشي ــزء م ــذا الج ــوي ه ــة: يحت ــند الفتيل 4 -  مس
ــة تعمــل كوعــاء لتيســري حركــة  ــادة امتصــاص إضافي عــىل م
. ــْعِريَّ ــق الشَّ ــىل التدف ــاظ ع ــص والحف ــط الفح ــرب رشي ــة ع العين

ــص  ــتخدام فح ــّورة باس ــة املح ــات الحي ــوص الكائن ــياق فح ويف س
ــني  ــتخلص بروت ــص يف مس ــط الفح ــع رشي ــي، يوض ــق األفق التدف
ــة  ــار إىل النتيج ــات، ويُش ــن النب ــا م ــزء م ــذور أو ج ــن الب ــام م خ
اإليجابيــة بظهــور خــط اختبــار يظهــر عنــد تَعــرُّف الجســم املضــاد 
عــىل بروتــني الجينــات الدخيلــة وكذلــك لوجــود خــط ضبــط يشــري 
ــط  ــط الضب ــور خ ــدم ظه ــي. وع ــام ينبغ ــل ك ــص يعم إىل أن الفح
يجعــل االختبــار فاســدا حتــى وإن أظهــر خــط االختبــار تغــريا لونيــا 

عــىل النحــو املوضــح يف الشــكل 14. 

ي عىل حد سواء.  ي والسل�ب يجا�ب يط فحص التدفق الأفقي ومكوناته باختبار الإ الشكل 13: رسم تخطيطي لبنية �ث

.https://openstax.org/books/microbiology/pages/20-4-eias-and-elisas .Parker et al. )2016( المصدر: ُعدل هذا الشكل المأخوذ من دراسة

https://openstax.org/books/microbiology/pages/20-4-eias-and-elisas
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بســيطة  أنهــا  يف  الَكميــة  الوســيلة  هــذه  مميــزات  وتتمثــل 
ــدات،  ــة أو املع ــربة الفني ــن الخ ــري م ــب الكث ــراءات، وال تتطل اإلج
وميكــن إجراؤهــا يف موقــع أخــذ العينــة. وجــرى أيضــا تطويــر 

أجهــزة إلكرتونيــة تســمح بتأويــل شــبه كَمــي للنتيجــة. 

نْزيم  تقنية ُمقايََسُة الممتص الَمناِعيِّ الُمرْتَِبِط بالإِ
)ELISA(

ــىل  ــز ع ــة وترتك ــص املناعي ــراءات الفح ــن إج ــر م ــوع آخ ــي ن ه
ــادة  ــام املض ــني األجس ــع ب ــذي يق ــدد ال ــل املح ــتخدام التفاع اس
ــة  ــات حديث ــا الجين ــات تُخلِّقه ــُون بروتين ــي تَك ــتضدات الت واملس

ــّورة.   ــة مح ــات حي ــن كائن ــف ع ــة الكش ــال يف حال اإلدخ

 . ي
الشكل 14: نتائج تمثيلية لفحص تدفق أفقي يعتمد عىل الذهب الغروا�ف

 https://www.spandidos-publications.com/ijmm/30/5/1041 Xiang et al. )2012(. المصدر: دراسة

: ي المخت�ب
�ف

لالضطالع بفحص تدفق أفقي لعينة ضخمة من البذور: 

ي جرة طحن نظيفة وجافة ثم اطحنها بخالط عىل �عة عالية لمدة 30 ثانية أو ح�ت تمام 
1 -  بالنسبة لعينة البذور: ضع العينة �ف

طحن كل الحبات. 

ي أنبوب نظيف.
2 -  ضع 5 غرامات من كل عينة �ف

]3 x )( = وزن العينة )بالغرام 3 -  أضف مقدارا مالئما من محلول الستخالص المنظِّم ]المحلول المنظِّم )بالملليل�ت

امزج العينة المطحونة مع محلول الستخالص المنظِّم برّجها بشدة لما ل يقل عن 15 ثانية.  - 4

.ImmunoStrip® يط المناعي اسمح للعينة بالستقرار لما ل يقل عن دقيقة واحدة قبل فحصها باستخدام السث  - 5

؛ وتجنب الجسيمات المعلقة.  عندما تستقر العينة، انقل السائل من الطور العلوي إىل قارورة التفاعل ح�ت تمتىلأ  - 6

ي قنينة 
يط الذي ينبغي إدخاله �ف ا إىل طرف السث ي قنينة التفاعل، حيث تجد لصق الحماية ذا السهم مش�ي

يط فحص �ف 7 -  أدِخل �ث
ي 

يط، تنطلق الأجسام المضادة وتدخل �ف ك�ث من 0.5 سم؛ فلو انغمر قدرا زائدا من السث
أ

ائط الفحص ل التفاعل. ول يجب غمر �ث
يط.  ي السث

ب ع�ب الفتيلة �ف العينة بدل من أن تتسث

يط الفحص وحلل النتيجة. بعد مرور 10 دقائق، أزل �ث  - 8

يط، اقطع القسم السفىلي الذي يغطيه لصق السهم وتخلص منه.  لالحتفاظ بالسث  - 9

https://www.spandidos-publications.com/ijmm/30/5/1041
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وتوجــد ثــالث صيــغ مــن ُمقايََســُة املمتــص املَناِعــيِّ املُرْتَِبــِط 
باإلِنْزيــم عــىل النحــو املوضــح يف الشــكل 15، يرتكــز كل منهــا 
عــىل نفــس املبــدأ األســايس مــن تقييــد حركــة املســتضدات، 
ــت،  ــطح مصم ــارشة إىل س ــا مب ــاد وإم ــم مض ــتخدام جس ــا باس إم
متِبعــا ذلــك باســتخدام جســم مضــاد مرتبــط بإنزيــم لتقييــم 
ــامدة  ــم لل ــز اإلنزي ــالل حف ــن خ ــتهَدف م ــتضد املس ــود املس وج
ــون  ــا يك ــادة م ــا، ع ــن الكشــف عنه ــار إشــارة ميك ــة إلظه املتفاعل
تغــريا لونيــا. وتتضمــن تلــك اإلنزميــات إنزيــم بريوكســيداز الجرجــار 
القلــوي  الفوســفاتيز  إنزيــم  أو   (Horseradish Peroxidase)

.(Alkaline Phosphatase)

ة نْزيم المبا�ش تقنية ُمقاَيَسُة الممتص الَمناِعيِّ الُمْرتَِبِط بالإِ

يرتبــط فيهــا املســتضد املوجــود يف مســتخلص بروتــني خــام مبــارشة 
ــن  ــريات م ــدد الحج ــوح متع ــون ل ــا يك ــادة م ــت ع ــطح مصم بس
البوليســتريين. ويتحقــق الكشــف عــن املســتضد باســتخدام جســم 

مضــاد وحيــد يكــون متصــال باإلنزيــم الــداّل.

نْزيم غ�ي  تقنية ُمقاَيَسُة الممتص الَمناِعيِّ الُمْرتَِبِط بالإِ
ة المبا�ش

عــىل غــرار التقنيــة املبــارشة، يرتبــط املســتضد أيضــا بســطح 
مصمــت أثنــاء التقنيــة غــري املبــارشة، إال أنــه عوضــا عــن اســتخدام 
جســم مضــاد وحيــد للكشــف عــن املســتضد، يُســتَخَدم جســامن 
ــتضد  ــدد باملس ــو األويل، مح ــاد األول، وه ــم املض ــادان؛ الجس مض
ــة مــع املســتضد،  ــم داّل. وبعــد فــرتة حضان وليــس موســوما بإنزي
ــوي إىل  ــاف جســم مضــاد ثان ــم يُض ــزال الجســم املضــاد األََويل ث يُ
الحجــرية التــي تحتــوي عــىل العينــة. ويُوجــه الجســم املضــاد ضــد 

ــداّل.   ــم ال ــرَتَن باإلنزي ــاد األََويل ويُق ــم املض الجس

ة أو اللتقاط فحص الشط�ي

ــِط  ــيِّ املُرْتَِب ــص املَناِع ــُة املمت ــة ُمقايََس ــن تقني يف هــذه النســخة م
بجســم  بــل  بســطح مصمــت،  املســتضد  يرتبــط  ال  باإلِنْزيــم، 
ــا  ــط. وعندم ــرف بالجســم املضــاد املُلتِق ــة يُع ــد الحرك مضــاد مقي
تُضــاف العينــة، يرتبــط الجســم املضــاد املُلتِقــط باملســتضد، وتـُـزال 
املكونــات غــري املرتبطــة مــن العينــة بالغســل. وبعــد ذلــك، يضــاف 
ــن  ــة م ــة (Epitope) ثاني ــة جســم مضــاد أََويل محــدد بحامِت للعين
املســتضد املســتهدف. وميكــن اقــرتان هــذا الجســم املضــاد مبــارشة 
باإلنزيــم الــداّل (كشــف مبــارش) أو بــزوج مــن األجســام املضــادة 
ــارش)؛  ــري مب ــة (كشــف غ ــة املقرَتَن ــة والثانوي ــري املوســومة األولي غ
وذلــك بغــرض االضطــالع بخطــوة الكشــف عــىل النحــو املوضــح يف 
ــُة املمتــص  ــة ُمقايََس ــرب هــذه النســخة مــن تقني الشــكل 15. وتعت
املَناِعــيِّ املُرْتَِبــِط باإلِنْزيــم هــي األكــر شــيوعا يف االســتخدام 

ــا. ــد هويته ــة املحــّورة وتحدي ــات الحي ــن الكائن للكشــف ع

ونظــرا لطبيعــة ُمقايََســُة املمتــص املَناِعــيِّ املُرْتَِبــِط باإلِنْزيــم، ميكــن 
ــة بالنظــر إىل أن شــدة  ــة املســتضد املوجــود يف العين ــد كَمي تحدي
التغــري اللــوين املرصــودة ضمــن العينــة تتناســب مبــارشة مــع تركيــز 

املســتضد، وذلــك كــام يوضــح الشــكل 16. 

ولذلــك ميكــن تقديــر الرتكيــز مبقارنــة شــدة التغــريات اللونيــة التــي 
ــز.  ــري الرتكي ــي تولدهــا سلســلة معاي ــك الت ــع تل ــة م تولدهــا العين
وميكــن تحديــد كَميــة شــدة التغــريات اللونيــة يف العينــة ومعايــري 
الرتكيــز باســتخدام قــارئ لصفيحــة العيــار الدقيــق. وميكــن أن 
ــم عــن وجــود  ــِط باإلِنْزي ــيِّ املُرْتَِب ــُة املمتــص املَناِع تكشــف ُمقايََس
ــني 0.1 يف  ــا ب ــرتاوح م ــزات ت ــد تركي ــّورة عن ــة املح ــات الحي الكائن
املائــة و5 يف املائــة مــن املســتخلص الخــام. وتتبايــن ُمقايََســُة 
ــني  ــل ب ــودة التفاع ــب ج ــم حس ــِط باإلِنْزي ــيِّ املُرْتَِب ــص املَناِع املمت
املســتضد والجســم املضــاد وســالمة الربوتــني يف املســتخلَص الخــام. 

ف وت�ي ي تعتمد عىل ال�ب
توافر الوسائل ال�ت

يف ســياق الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة، طُبِّقــت ُمقايََســُة 
ــم  ــع لتقيي ــاق واس ــىل نط ــم ع ــِط باإلِنْزي ــيِّ املُرْتَِب ــص املَناِع املمت
مســتوى إظهــار الربوتينــات التــي تخلقــت بســبب الجــني حديــث 
اإلدخــال أو الجينــات حديثــة اإلدخــال يف املرحلــة التجريبيــة. 
ــام  ــق أجس ــوص تخلي ــات بخص ــىل معلوم ــور ع ــن العث ــذا، ميك ول
مضــادة معينــة واســتخدامها يف العديــد مــن املقــاالت التــي تصــف 
تطــورات الكائنــات ذات الجينــات الدخيلــة. ومــع ذلــك، عــادة مــا 
تتوافــر تلــك األجســام املضــادة كجــزء مــن طقــم أدوات أو تكــون 
مدمجــة يف رشيــط للتدفــق األفقــي18 عوضــا عــن أن تكــون أجســاما 

مضــادة يف صورتهــا الخــام.

ف وأوجه  وت�ي ي تعتمد عىل ال�ب
ات الوسائل ال�ت ف مم�ي

قصورها

قــد يكــون التحليــل الــذي يعتمــد عــىل الربوتــني أداة رسيعــة 
وســهلة ميكــن اســتخدامها للكشــف عــن ســامت الكائنــات الحيــة 
ــالت أيضــا  ــون تلــك التحلي ــا. وقــد تك ــّورة وتحديــد هويته املح
ــي  ــة بوســائل الكشــف الت ــرب مقارن ــف بشــكل أك ميســورة التكالي
تعتمــد عــىل الـــ DNA. وتعنــي ســهولة اســتخدامها أيضــا أنه ميكن 
اســتخدامها يف موقــع أخــذ العينــة عنــد الحــدود ويف امليــدان كــام 
ــا:  ــود بالنســبة لفائدته ــك، توجــد بعــض القي ــع ذل ــرب. وم يف املخت

 (ELISA) 18  يتوافر عدد من أطقم أدوات ُمقايََسُة املمتص امَلناِعيِّ امُلرْتَِبِط باإِلنْزيم
 EnviroLogix لدى رشكات مثل (Lateral Flow Assay) وفحص التدفق األفقي

 .Romerو AgDiaو
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حساسية الجسم المضاد

تتوقــف حساســية األجســام املضــادة املســتخَدمة يف الوســائل التــي 
ــاد.  ــم املض ــني الجس ــاط ب ــوة االرتب ــىل ق ــني ع ــىل الربوت ــد ع تعتم
ــر ســالمة  ــر هــذا العامــل عــىل حساســية الفحــص. وقــد تتأث فيؤث
الربوتــني بعــدد مــن العوامــل مثــل التفســخ بســبب فــرط معالجــة 

العينــة. 

درجة التحديد للجسم المضاد والتفاعل المتبادل

ــود إذا  ــري مقص ــتضد غ ــا مبس ــادة أيض ــام املض ــط األجس ــد ترتب ق
ــل  ــني مح ــه الربوت ــذي يحتوي ــتضد ال ــاِبهة للمس ــة ُمش كان ذا بني

االهتــامم، مــام يــؤدي إىل ظهــور إشــارة إيجابيــة زائفــة. وبالتــايل، 
ــن الحــي املحــّور املســتحَدث، لكــن  ــة الكائ ــد هوي ال ميكــن تحدي
ميكــن التحكــم يف ذلــك يف تصميــم طواقــم األدوات املتوافــرة 

ــا. تجاري

ي تتصف بسمات أو 
قيود عىل الكائنات الحية المحّورة ال�ت

ف وت�ي ظهار ال�ب تحويرات لإ

ال ميكــن الكشــف عــن أي كائنــات حيــة محــّورة بخــالف تلــك التــي 
تُظهــر مقاديــر ميكــن الكشــف عنهــا مــن الربوتــني نتيجــة للتحويــر 
ــىل  ــد ع ــي تعتم ــف الت ــائل الكش ــتخدام وس ــك باس ــي، وذل الجين

الربوتــني.

نْزيم.  ي الستخدام من تقنيات ُمقايََسُة الممتص الَمناِعيِّ الُمرْتَِبِط بالإِ
الشكل 15: رسم تخطيطي لالأنواع الثالثة الأك�ث شيوعا �ف

المصدر: اسُتخدم هذا الشكل بترصيح من Thermo Fisher Scientific، مالك حقوق النسخ.

نْزيم.  ة” لُمقايََسُة الممتص الَمناِعيِّ الُمرْتَِبِط بالإِ ي فحص “الشط�ي
ف المستضد �ف شارة وترك�ي ف شدة الإ الشكل 16: تمثيل تخطيطي للعالقة ب�ي

المصدر: ُعدل الشكل بعد اقتباسه من دراسة Li et al. )2016(. الكشف الُمضاعف عن عامالت السطان الَمْصلية باستخدام مقايسة رامان الطيفية المناعية المحسنة 
.https://doi.org/10.1039/C5SC01054C .للبالزمون

https://doi.org/10.1039/C5SC01054C
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 DNA ي تعتمد عىل الـ
الوسائل ال�ت

مقدمة 

تقنيــة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل هــي تقنيــة بيولوجيــة جزيئيــة 
تجــري يف األنابيــب املختربيــة وتُســتَخَدم لتضخيــم منطقــة معينــة 
ــام  ــرون يف ع ــا K.B. Mullis وآخ ــن الـــ DNA. اخرتعه ــا م إنزميي
1985 وأحدثــت ثــورة منــذ ذلــك الحــني يف علــم البيولوجيــا 
الجزيئيــة والطــب الجزيئــي. وهــي متثــل حجــز الزاويــة للعديــد من 
اإلجــراءات التجريبيــة الشــائعة مثــل استنســاخ الـ DNA والكشــف 
عــن الجينــات وتحديــد هويتهــا ألغــراض تشــخيصية وجنائيــة، 
باإلضافــة إىل التحــري عــن أمنــاط إظهــار الجينــات. ومؤخــرا، طُبــق 
ــة  ــن املجــاالت الحديث تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل عــىل عــدد م
 DNA والناشــئة مثــل التحــري عــن أصالــة املــواد الغذائيــة ووجــود

محــّور جينيــا ووجــود تلــوث بكائنــات حيويــة مجهريــة.

وتُوَضــح يف األقســام التاليــة طبيعــة الـــ DNA، مبــا يف ذلــك بنيتــه 
واستنســاخه داخــل الكائــن الحــي. ويتبــع ذلــك توضيــح للمبــادئ 
ــه يف  ــيل وتطبيقات ــرياز الِسلس ــل البوليم ــة لتفاع ــة والعملي النظري

ــة املحــّورة.  ــات الحي الكشــف عــن الكائن

DNA طبيعة الـ

 DNA مكونات الـ

تُعــرف وحــدات البنــاء األساســية للـــ DNA باســم النوكليوتيــدات. 
ويتألــف النوكليوتيــد مــن ثالثــة مكونــات كيميائيــة مختلفــة:

1 -  مجموعة فوسفات

2 -  جــزيء ســكر خــاميس الكربــون يُعــرف بالريبــوز منــزوع 
األكســجني 

 (Denine) ــن ــة: ديناي ــد نيرتوجيني ــع قواع ــن أرب ــدة م 3 -  قاع
مزدوجــة  ببنيــة  يتســامن  اللــذان   (Guanine) وغوانايــن 
ــيتوزاين  ــات (Purines)؛ وس ــم البيوريني ــرف باس ــة تُع الحلق
ــة  ــامن ببني ــذان يتس ــن (Thymine) الل (Cytosine) وثامياي
.(Pyrimidines) وحيــدة الحلقــة تُعــرف باســم البريمييدينــات

وحــني ترتبــط القاعــدة بالســكر، يتشــّكل الُنوكْلِيوزيــد: أدينوزايــن 
وغوانوزايــن وســيتيداين وثاميايدايــن. ويتكــون النوكليوتيــد عندمــا 
ترتبــط قاعــدة بيورينيــة أو بريمييدينيــة بالحلقــة الخامســية برابطــة 

.RNA والـ DNA ي تُشكل وحدات البناء للـ
الشكل 17: البنية الكيميائية للنوكليوتيدات الأربع ال�ت

  .https://openstax.org/books/biology-2e/pages/3-5-nucleic-acids .Clark et al. )2018( المصدر: دراسة

https://openstax.org/books/biology-2e/pages/3-5-nucleic-acids
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N-glycosylic، وترتبــط مجموعــة الفوســفات بــذرّة الكربــون 
الخامســية للســكر برابطــة ثنائيــة اإلســرت (Diesteric)، عــىل النحــو 

املوضــح يف الشــكل 17. 

DNA بنية الـ

يتشــكل رشيــك الـــ DNA بربــط سلســلة مــن النوكليوتيــدات 
ــايئ  ــك مــن خــالل تشــكيل رابطــة فوســفات ثن معــا. ويتحقــق ذل
اإلســرت (Phosphodiester) بــني مجموعــة الهيدروكســيل عــىل ذرّة 
الكربــون الثالثــة مــن جــزيء الســكر الريبــوزي منــزوع األكســجني 
ومجموعــة الفوســفات مــن النوكليوتيــد التــايل. وتشــكل تلــك 
ــط بأنصــاف (Moieties) الســكر  ــفات املرتب ــن الفوس السلســلة م
الريبــوزي منــزوع األكســجني مــا يُعــرف بسلســلة الفوســفات 
ــك،  ــىل ذل ــالوة ع ــكر (Sugar-Phosphate Backbone). وع والس
يعطــي الرتتيــب املعــني الــذي تضــاف بــه النوكليوتيــدات رشائــط الـ 

.’3’5 ــار إليهــا بـــ DNA اتجاهيتهــا التــي يُش

ومبجــرد تكــون رشيــط واحــد مــن الـــ DNA، يقــرتن برشيــط آخــر 
مــن خــالل القواعــد املُلحقــة بسلســلة الفوســفات والســكر. وتقــرتن 
ــا  ــا البعــض بأســلوب محــدد جــدا ليُشــكل م ــع بعضه ــد م القواع
يُعــرف بـــ “الــزوج القاعــدي” (Base Pair) بســبب تشــكل الروابــط 
ــن  ــا ســيقرتن األديناي ــا م ــة (انظــر الشــكل 18). ودامئ الهيدروجيني
بالثاميايــن عــرب رابطتــني هيدروجينيتــني، بينــام ســريتبط الســيتوزاين 
ــة. وتــؤدي هــذه  دومــا بالغوانايــن عــرب ثــالث روابــط هيدروجيني
العالقــة التكامليــة بــني القواعــد إىل تشــكل رشيطــني مكملــني 

لبعضهــام البعــض مــن الـــ DNA، يرتبــان نفســيهام بأســلوب متــواٍز 
ــزدوج، أي أن أحــد الرشيطــني يســري  ــب م ــس ليشــكال لول ومتعاك
 .5´3 ــاه ــل يف اتج ــط املكم ــري الرشي ــام يس ــاه 3’5’ بين يف اتج
ــزدوج  ــب الـــ DNA م ــون لول ــيولوجية، يك ــروف فس ــل ظ ويف ظ
ــط،  ــرد الرشي ــب الـــ DNA منف ــن لول ــتقرارا م ــر اس ــط أك الرشي
ألن القواعــد تشــكل مركــزا طــاردا للــامء (Hydrophobic) داخــل 
اللولــب املــزدوج، بينــام تشــكل سلســلة الفوســفات والســكر طبقــة 

 .(Hydrophilic) ــامء ــة لل ــة محب خارجي

DNA نَسخ الـ

ــة  ــخة ثاني ــق نس ــخ الـــ DNA يف تخلي ــن نَس ــدف م ــل اله يتمث
مطابقــة مــن لولــب الـــ DNA املــزدوج املوجــود بغــرض الحفــاظ 
عــىل املعلومــات الجينيــة ونرشهــا. وأثنــاء نَســخ الـــ DNA، يتفــكك 
اللولــب املــزدوج ويصبــح كل رشيــط منفــرد قالبــا لتخليــق رشيــط 
جديــد مكمــل. ويتألــف كل لولــب مــن اللولبــني الجديديــن 
املخلقــني مــن الـــ DNA مــن رشيــط واحــد أصيــل ورشيــط واحــد 
ــبه  ــة ش ــي عملي ــخ الـــ DNA ه ــة نَس ــإن عملي ــك، ف ــد. ولذل ولي

ــة. محافظ

ــدة، عــىل النحــو  ــخ الـــ DNA إنزميــات عدي ــة نَس ــب عملي وتتطل
ــكل 19.  ــني يف الش املب

 /(Topoisomerase) املجموعــة األوىل مــن اإلنزميات توبوأيزومــرياز
جايــراز (DNA Gyrase) والهيليكيــز (Helicase) مســؤولة عــن 
للـــ DNA لتســمح لإلنزميــات األخــرى  املــزدوج  اللولــب  فــك 
املســؤولة عــن النســخ بالوصــول إىل قالــب كل رشيــط منفــرد 
مــن رشيطــّي لولــب الـــ DNA. وعــالوة عــىل ذلــك، يســاعد هــذان 
ــك  ــة الـــ DNA؛ وذل ــراط يف لولب اإلنزميــان عــىل الحــد مــن أي إف
بقطــع الرشيــط املنفــرد للولــب املــزدوج ثــم إعــادة اقرتانــه. 
ــرتق  ــط إىل مف ــردة الرشي ــط منف ــات الرب ــتجلب أيضــا بروتين وتُس
ــىل اســتقرار  ــاظ ع ــام يف الحف ــا تلعــب دورا مه ــث أنه الَنســخ حي
مفــرتق الَنســخ. وعــالوة عــىل ذلــك، يعــد الـــ DNA منفــرد الرشيط 
ــط  ــردة الرشي ــط منف ــات الرب ــه بروتين ــدا، فتحمي ــتقر ج ــري مس غ

ــن التفســخ. م

ومبــا أن لولــب الـــ DNA مــزدوج الرشيــط مرتــب يف شــكل متــواز 
 ،’5’3 متعاكــس فــإن تخليــق الرشيــط الوليــد بنــاء عــىل القالــب
املعــروف أيضــا باســم الرشيــط الرئيــي، يكــون مختلفــا عــن ذلــك 
الخــاص بالقالــب 3’5’، املعــروف باســم الرشيــط املتخلــف، 

.’3’5 إال مــن DNA حيــث أنــه ال ميكــن تخليــق الـــ

ــك  ــاء ف ــن 3’5’ أثن ــارشة م ــي مب ــط الرئي ــق الرشي ــدأ تخلي ويب
ــدأ  ــرياز الـــ DNA أن يب ــم بوليم ــن إلنزي ــه ال ميك ــب. إال أن اللول
ــو  ــط مجــرّد، فه ــرد الرشي ــب منف ــىل قال ــة ع ــن البداي ــق م التخلي
  .dNTP ميكنــه أن يُلحــق بــه OH’3 يحتــاج إىل بــادئ ذو مجموعــة
ويتحقــق ذلــك باإلنزيــم براميــاز (Primase) وهــو جــزء مــن 

يَطّي الـ  َ ف قواعد �ث ان القاعدي ب�ي الشكل 18: تمثيل تخطيطي لالق�ت
ف ضمن لولب مزدوج.  DNA المتكامل�ي

.Madeleine Price Ball :المصدر 
.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure.svg

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:DNA_chemical_structure.svg
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ــق  ــوزوم (Primosome). ويُخلِّ ــمى برمي ــات تُس ــة بروتين مجموع
هــذا اإلنزيــم بادئــا صغــريا مــن الـــ RNA عــىل الرشيــط الرئيــي 
للـــ DNA، والــذي منــه ميكــن إلنزيــم بوليمــرياز الـــ DNA أن يبــدأ 
تخليقــه. ومبجــرد اســتجالبه إىل القالــب، يســتمر إنزيــم بوليمــرياز 
الـــ DNA يف تخليــق الرشيــط الوليــد، باســتخدام الرشيــط األصيــل 
كقالــب. ويتضمــن ذلــك اســتجالب dNTP حــر مناســب لقاعدتــه 
 DNA املكملــة عــىل القالــب. وحينهــا يصبــح إنزيــم بوليمــرياز الـــ
ــني  ــايئ اإلســرت 3’5’ ب ــن رابطــة فوســفات ثن ــازة لتكوي مــادة حّف
ــم  ــل إنزي ــدات. ومبجــرد اكتــامل تخليــق الـــ DNA، يُزي النوكليوتي

بوليمــرياز الـــ DNA بادئــات الـــ RNA وميــأل الفجــوات.

ــق الـــ DNA إال مــن  وعــىل النحــو املذكــور أعــاله، ال ميكــن تخلي
الرابطــة 3’5’. وعليــه، يبــدأ تخليــق الرشيــط املتخلــف بأســلوب 
متقطــع ويكــون يف تدفقــات مــن 100 ُشــدفة قصــرية مــن األزواج 
القاعديــة للـــ DNA. وتُعــرف تلــك الُشــدفات القصــرية باســم 
ُشــدفات أوكازايك عــىل النحــو املوضــح يف الشــكل 19. وبعــد ذلــك، 
تقــرتن ُشــدفات أوكازايك معــا بإنزيــم ليغــاز الـــ DNA عقــب إزالــة 

ــات. البادئ

از الِسلسىلي  مبادئ تفاعل البوليم�ي

 DNA ــخ الـــ ــة نس ــيل إىل آلي ــرياز الِسلس ــل البوليم ــتند تفاع يس
داخــل الكائــن الحــي حيــث ينفــك لولــب الـــ DNA مــزدوج 
ــات مــن الـــ DNA منفــرد الرشيــط التــي  الرشيــط ليُشــّكل جزيئ
ــف.  ــا للنســخ وإعــادة الل ــب تخضــع حينه ميكــن أن تعمــل كقوال
وللنجــاح يف إجــراء تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، يجــب أن تعكــس 
الظــروف املوجــودة يف أنبــوب التفاعــل نفــس الظــروف املوجــودة 
داخــل الكائــن الحــي. ويتضمــن ذلــك إضافــة مجموعــة مــن 
الحواســم مــن الكواشــف الكيميائيــة لتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 
ــروف  ــن ظ ــلة م ــات لسلس ــك املكون ــض تل ــم تعري ــه، ث ومكونات
درجــة الحــرارة املحــددة جــدا املطلوبــة للدفــع بالتفاعــل لألمــام.

ق الَنسخ.  ي عملية نَسخ الـ DNA لدى مف�ت
نزيمات المطلوبة �ف الشكل 19: تمثيل تخطيطي لالإ

 .https://openstax.org/books/microbiology/pages/11-2-dna-replication .Microbiology. OpenStax ،Parker et al. )2016( المصدر: دراسة

https://openstax.org/books/microbiology/pages/11-2-dna-replication
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از  الحواسم من الكواشف الكيميائية لتفاعل البوليم�ي
الِسلسىلي ومكوناته

الـ DNA المستهَدف 
هــذا هــو الـــ DNA املســتخلَص الــذي يحتــوي عــىل تسلســل مــن 
الـــ DNA املســتهَدف بالتضخيــم. وميكــن أن يكــون التسلســل 
ــى  ــدة وحت ــن 100 قاع ــل م ــني أق ــا ب ــكان م ــتهَدف يف أي م املس
ــب  ــة قال ــون كتل ــول. وتك ــص الط ــام يخ ــدة في ــة آالف قاع بضع
الـــ DNA، التــي تُضــاف عــادة لتفاعــل بوليمــرياز ِسلســيل، مــا بــني 
ــن  ــدأ، ميك ــث املب ــن حي ــرام. وم ــرام إىل 1.0 ميكروغ 0.05 ميكروغ
البوليمــرياز  تفاعــل  باســتخدام  املســتهَدف  التسلســل  تضخيــم 
الِسلســيل إذا كانــت نســخة ســليمة واحــدة عــىل األقــل مــن 
التسلســل موجــودة يف مزيــج التفاعــل. ولكــن كلــام زاد عــدد 
ــول  ــة الحص ــت احتاملي ــام عظَُم ــرة، كل ــتهَدفة املتواف ــخ املس النس
عــىل تضخيــم ناجــح. وعــالوة عــىل ذلــك، كلــام ارتفــع مقــدار الـــ 
DNA، ميكــن تعويــض أي تلــف يف الـــ DNA القالبــي الــذي قــد 
ــد يســمح بالكشــف عــن  ــط تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، وق يثب

ــتهَدف. ــل املس ــردة للتسلس ــخ املنف النس

البادئات
 (Oligonucleotides) البادئات هي زوج مــن األوليجونوكليوتيدات
املصممــة تحديــدا لتتمتــع مبســتوى عــاٍل مــن التكامليــة مــع 
بالتضخيــم.  املســتهَدفة   DNA الـــ بُشــدفة  املحيطــة  املناطــق 
وبصفــة عامــة، تــرتاوح البادئــات بــني 18 و24 نوكليوتيــد يف الطــول 
ــة. وعــادة  بدرجــة حــرارة انصهــار مــا بــني 55 إىل 65 درجــة مئوي
مــا تُضــاف البادئــات لتفاعــل بوليمــرياز ِسلســيل عنــد تركيــز 

ــز أعــىل  ــات بدرجــات تركي ــؤدي وجــود البادئ ــد ي ــرت. ق 1 ميكروم
البــادئ (Mispriming) أو تكويــن جزيئــات ثنائيــة  إىل خلــل 
مــن البــادئ (Primer-Dimer) أو تضخيــم تسلســالت مل تكــن 
ــل  ــاءة تفاع ــض كف ــك، تنخف ــن ذل ــس م ــىل العك ــتهَدفة. وع مس
ة. ــرصِّ ــزات مق ــات برتكي ــرت البادئ ــيل إذا تواف ــرياز الِسلس البوليم

ــل البوليمــرياز الِسلســيل  ــل حســام لنجــاح تفاع ــر العوام أحــد أك
هــو اســتخدام بادئــات جيــدة التصميــم. فتسلســل البــادئ يحــدد 
أشــياء عديــدة مثــل موقــع املُنتـَـج وطولــه ودرجــة حــرارة انصهــاره، 
ــم  ــادئ يسء التصمي ــؤدي الب ــد ي ــه. فق ــة املطــاف إنتاجيت ويف نهاي
ــج  ــج أو إىل عــدم الخــروج مبُنتَ ــل مــن املُنتَ ــدر قلي إىل الخــروج بق
ــد  ــدد أو عن ــري مح ــم غ ــراء تضخي ــد إج ــك عن ــالق، وذل ــىل اإلط ع
ثنائيــة  جزيئــات  ُمَشــِكلَة  ببعضهــا  البــادئ  جزيئــات  اقــرتان 
ــح  ــد يصب ــن، مــام ق ــد حــدوث كال األمري (Prmer-Dimer) أو عن
ل املُنتَــج. ويف ظــروف مثاليــة،  تنافســيا بالقــدر الــذي يكبــت تََشــكُّ
ــدات، 45 يف  ــن النوكليوتي ــوايئ م ــبه عش ــج ش ــادئ مزي ــون للب يك
املائــة إىل 55 يف املائــة تركيــز ســيتوزاين وغوانايــن ويكــون بطــول 
يقــارب 20 قاعــدة بدرجــة انصهــار يف نطــاق 55 إىل 65 درجــة 
مئويــة. وتــرد فيــام يــيل نظــرة عامــة عــىل بعــض االعتبــارات التــي 

ــادئ. ــد للب ــم جي تســاهم يف الخــروج بتصمي

طول البادئ 
ــه وزمــن  ــادئ يف درجــة تحديــده ودرجــة حرارت يســاهم طــول الب
تلدينــه. والبادئــات التــي يكــون طولهــا مــا بــني 18 إىل 24 قاعــدة 
تكــون محــددة بتسلســل بدرجــة بالغــة، رشيطــة أن تكــون درجــة 
حــرارة التلديــن هــي الدرجــة املُثــىل. والقاعــدة العامــة املتعــارف 
ــل بـــ 5°  ــون أق ــن تك ــا هــي اســتخدام درجــة حــرارة للتلدي عليه

درجة حرارة النصهار

 .)Tm( يط بدرجة حرارة النصهار يط ليصبح منفرد السث ي ينفصل عندها الـ DNA مزدوج السث
تُعرَف درجة الحرارة ال�ت

خ )Denaturation( بالتبعية، بعدد من ظروف التفاعل. فعىل سبيل المثال،  ويمكن التأث�ي عىل درجة حرارة النصهار، وعملية التمسُّ
ي وجود مذيبات عضوية مثل 

ات ملحية منخفضة مثل أن تكون درجة الحموضة )pH( عالية �ف ف تنخفض درجة حرارة النصهار عند ترك�ي
.)Formaldehyde( الفورمالدهايد

ف السيتوزاين/الغواناين الذي يتشارك بـ 3 روابط هيدروجينية وكذلك الأديناين/الثايماين الذي يتشارك  ك�ي وعالوة عىل ذلك، يمكن ل�ت
ف  ف أن يؤثر أيضا عىل درجة حرارة النصهار. ولذلك، فإن درجة حرارة انصهار الـ DNA الذي يحتوي عىل ترك�ي ف هيدروجينيت�ي برابطت�ي
ف  ي بالأديناين/الثايماين. فعىل سبيل المثال، تحتوي سلسة الَمج�ي

مرتفع من السيتوزاين/الغواناين تكون أعىل مقارنة بالـ DNA الغ�ف
ي المائة ودرجة النصهار فيها تقارب 94 

ف من السيتوزاين/الغواناين يقارب 60 �ف ة الذابلة )Serratia Marcescens( عىل ترك�ي َّاِتيَّ يا السِّ لبكت�ي
ي 

ف من السيتوزاين/الغواناين يقارب 40 �ف يا المكورات الرئوية )Pneumococcus( عىل ترك�ي ف لبكت�ي درجة مئوية، بينما تحتوي سلسلة الَمج�ي
المائة ودرجة النصهار فيها تقارب 85 درجة مئوية.

ويمكن حساب تقدير درجة حرارة النصهار باستخدام المعادلة التالية: 

Tm = 2)A+T( + 4)G+C(

ي البادئ.
يميدينية الموجودة �ف حيث C ،G ،T ،A هي عدد القواعد البيورينية والب�ي



السلسلة التقنية رقم 05 للسالمة الأحيائية 56

ــد  ــي تحدي ــار. وينبغ ــرارة االنصه ــة ح ــن درج ــة م ــات مئوي درج
ــة  ــة باســتخدام تجرب ــىل بصــورة عملي ــن املُث درجــة حــرارة التلدي
ــام أن  ــرارة. ك ــة الح ــة يف درج ــيل متدرج ــرياز ِسلس ــل بوليم تفاع
ــات  ــث أن البادئ ــن، حي ــاءة التلدي ــادئ يتناســب مــع كف طــول الب
األطــول تــؤدي لتلديــن أقــل كفــاءة، مــام قــد يــؤدي إىل عــدد أقــل 
ــة املطــاف نحصــل  ــدأة يف كل خطــوة، ويف نهاي ــب املنب مــن القوال

ــة.  ــاض يف اإلنتاجي عــىل انخف

 )Tm( درجة حرارة االنصهار
ــل  ــاديّئ تفاع ــن بَ ــم كل م ــي تصمي ــه ينبغ ــاة أن ــم مراع ــن امله م
البوليمــرياز الِسلســيل لتكــون درجــة انصهارهــام متامثلــة. فلــو وقــع 
ــار، ســنالحظ انخفاضــا يف الكفــاءة  ــن يف درجــة حــرارة االنصه تباي

ــم. أو فشــال يف التضخي

درجة التحديد
يجــب تصميــم البادئــات بحيــث تكــون تكامليــة مــع منطقــة 
فريــدة ضمــن الـــ DNA القالــب. وتكــون البادئــات التــي تحتــوي 
امتــدادات متواليــة مــن نفــس النوكليوتيــد، مثــل بــويل الغوانيليــك 
منقــوص األكســجني (Poly dG)، أو تحتــوي أشــكاال متكــررة أعــىل 

فرصــا يف أن تكــون غــري محــددة. 

التناظر بني البادئات وداخلها
يجــب تصميــم البادئــات بــدون أن تكــون متناظــرة داخليــا، مبعنــى 
ــا  ــة لبعضه ــادئ مكمل ــه ال ينبغــي أن توجــد مناطــق داخــل الب أن
ــل  ــة مث ــات ثانوي ــّكل بني ــب تََش ــك إىل تجن ــدف ذل ــض. ويه البع
“دبابيــس الشــعر” تتدخــل يف عمليــة تلديــن البــادئ مــع القالــب. 
ــا، أي وجــود  ــادئ خارجي ــل، ينبغــي أيضــا تجنــب تناظــر الب وباملث
ــك  ــؤدي ذل ــد ي ــني. وق ــني بادئ ــا البعــض ب ــة لبعضه مناطــق مكمل
إىل اقــرتان جزيئــات البــادئ ببعضهــا ُمَشــِكلَة جزيئــات ثنائيــة 

ــة. ــاض اإلنتاجي ــايل انخف (Prmer-Dimer)، وبالت

تركيز سيتوزاين/غواناين 
ينبغــي تصميــم البادئــات بحيــث تحتــوي عــىل مــا بــني 45 يف املائــة 
إىل 55 يف املائــة قواعــد ســيتوزاين/غواناين. ولكــن ينبغــي تجنــب 
ــض  ــن لخف ــيتوزاين والغواناي ــد الس ــن قواع ــدادات م ل امت ــكُّ تََش
ــب  ــي تجن ــل، ينبغ ــدد. وباملث ــري مح ــن غ ــدوث تلدي ــة ح احتاملي
ل امتــدادات مــن قواعــد األديناين/الثاميايــن، ألن تلــك القواعد  تََشــكُّ
ــب، مــام  ــادئ والقال ــدادات مــن مركــب الب ــح امت “تتنفــس” وتفت

ــم.  ــؤدي إىل خفــض كفــاءة التضخي ي

از الـ DNA وخصائصه تاريخ إنزيم بوليم�ي

از المختار هو ُشدفة كلينو  از الِسلسىلي لأول مرة، كان إنزيم البوليم�ي ف وصف سايكي وآخرون طريقة تفاعل البوليم�ي ي عام 1985 ح�ي
�ف

ي درجات حرارة أقل من 
نزيم يتمّسخ �ف ة )Escherichia. coli(. إل أن هذا الإ ُة القولوِنيَّ يِكيَّ ْ �ث يا الإِ از الـ DNA I من بكت�ي من بوليم�ي

از  از الِسلسىلي لإضافة إنزيم بوليم�ي ي تجارب سابقة لتفاعل البوليم�ي
تلك المطلوبة لصهر قالب الـ DNA. لذلك، كانوا يضطرون �ف

از  ي تتحمل الحرارة واستخدامها استخدام تفاعل البوليم�ي
از الـ DNA ال�ت طازج للتفاعل بعد كل دورة. ويَّسَ اكتشاف إنزيمات بوليم�ي

از جديد للتفاعل بعد كل خطوة تمسيخ. ؛ لأنه أغ�ف عن الحاجة إىل إضافة بوليم�ي الِسلسىلي

يا الُمْسَتِحرَّة المائية  از للـ DNA متحمل للحرارة اسُتخِدم كان بوليمراز تاك )TAq( والذي ُعِزَل من بكت�ي أول إنزيم بوليم�ي
ي )Yellowstone National Park( بالوليات المتحدة. 

ه يلوستون الوط�ف ف ي مت�ف
ي الينابيع الساخنة �ف

ي تعيش �ف
)Thermus Aquaticus( ال�ت

، تتوافر تجاريا العديد من إنزيمات  از الِسلسىلي ي تطبيقات تفاعل البوليم�ي
ي الستخدام �ف

نزيم هو غالبا الأك�ث شيوعا �ف وبرغم أن هذا الإ
ي الخواص. وتتضمن بعض تلك الخواص:

ي تتباين �ف
از الـ DNA ال�ت بوليم�ي

از إىل الـ DNA قبل أن يفصل نفسه عن القالب، فمثال يُخلِّق  	 ي يضمها البوليم�ي
ُعمر الُمعالجة: هو متوسط عدد النوكليوتيدات ال�ت

ي الثانية الواحدة.
از الُمْسَتِحرَّة المائية )Taq( الـ DNA بمعدل 35 إىل 100 نوكليوتيد �ف بوليم�ي

از تسمح بإزالة الجزيئات من أمام  	 نشاط إنزيمات النوكلياز الخارجية من 5’ إل 3’: هذه الخاصية من خواص إنزيمات البوليم�ي
از كال من تاك وأمبليتاك )AmpliTaq®( بنشاط إنزيمات النوكلياز الخارجية من 5’ إىل 3’. تقدم السلسلة المتنامية. ويتمتع بوليم�ي

از الـ DNA، بحيث تُستبدل  	 ف نشاط إنزيمات النوكلياز الخارجية من 3’ إل 5’: يسمح هذا بتصحيح التجارب بواسطة بوليم�ي
ي 

النوكليوتيدات غ�ي المتطابقة إىل أن تُضاف القاعدة الصحيحة. إل أن نشاط إنزيمات النوكلياز الخارجية من 3’ إىل 5’ قد يتسبب �ف
نزيمات –بما فيها VentTM وDeepVentTM وPfu وUITmaTM- إل بعد بدء التفاعل، أو  انحالل البادئ؛ لذلك، ل ينبغي إضافة تلك الإ

ينبغي استخدام البادئات المحّورة كيميائيا بدل من ذلك.

	 
 AmpliTaqGoldTM مثل Hotstart ي تتسم بخواص

از ال�ت تنشيط البداية الساخنة )Hotstart Activation(: تكون إنزيمات البوليم�ي
ي درجة 

ي درجة حرارة °94 مئوية. ويوفر ذلك زيادة �ف
ة حضانة �ف ي درجة حرارة الغرفة، ول يمكن تنشيطها إل عقب ف�ت

غ�ي نشطة �ف
نتاجية. التحديد والحساسية والإ
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تسلسل الطرف 3’ 
يــؤدي الطــرف 3’ مــن البــادئ دورا مهــام يف ضــامن حــدوث ارتبــاط 
محــدد. ولذلــك، غالبــا مــا يــوىص بــإدراج بقايــا غواناين/ســيتوزاين 
 GC“ ــرف باســم “مشــبك ــا يُع ــات مب ــن البادئ ــدى الطــرف 3’ م ل
GC Clamp)). ويســاعد ذلــك عــىل ضــامن االرتبــاط الســليم لــدى 
الطــرف 3’ نظــرا لرابــط الهيدروجــني األقــوى بــني بقايــا الســيتوزاين 

والغوانايــن، إىل جانــب الحــد مــن “تنفــس” أي بــادئ.

DNA از الـ إنزيم بوليم�ي
تنســخ  لــيك  البادئــات؛   DNA الـــ بوليمــرياز  إنزيــم  يســتطيل 
ــة  ــد درج ــون عن ــي أن يك ــتهدف. وينبغ ــل الـــ DNA املس تسلس
حــرارة تشــغيل ُمثــىل تبلــغ حــوايل 70 درجــة مئويــة وأن يتحمــل 

.(Thermostable) الحــرارة 

ف  وع الأكسج�ي ف ي م�ف ي فوسفات النوكليوزايد الري�ب
ثال�ش

)Deoxyribonucleoside Triphosphates(
ــد الريبــي منــزوع األكســجني  جزيئــات ثــاليث فوســفات النوكليوزاي
(dNTPs) الحــرة مطلوبــة لتخليــق الـــ DNA حيــث أنهــا وحــدات 
البنــاء األساســية لتوليــد الرشائــط الجديــدة مــن الـــ DNA. ويكــون 
الرتكيــز التشــغييل لــكل مــن جزيئــات dNTP مــا بــني 20 إىل 200 
ــزات  ــع برتكي ــات dNTP األرب ميكرومــرت. وينبغــي اســتخدام جزيئ
ــد مــن  ــر العدي متســاوية للحــد مــن أخطــاء ســوء اإلدمــاج. ويوف
الجهــات املصنعــة أنواعــا عاليــة النقــاء مــن dNTPs، إمــا كأربعــة 
أصنــاف منفــردة وإمــا كمزيــج. وينبغــي تعديــل درجــة حموضــة 
محاليــل dNTPs لتكــون مــا بــني 7.0 إىل 7.5 لضــامن أاّل تنخفــض 
درجــة حموضــة التفاعــل النهــايئ لتصبــح تحــت 7.1؛ إال أنــه يجــري 
ــة  ــة ُمعّدل ــة حموض ــل dNTP بدرج ــن محالي ــد م ــد العدي توري

بالفعــل.

)MgCl2( محاليل التفاعل الُمَنظِّمة وكلوريد الماغنيسيوم
ــول  ــرياز الِسلســيل الناجــح اســتخدام محل ــل البوليم ــب تفاع يتطل
ُمَنظِّــم مناســب باإلضافــة للكواشــف الكيميائيــة املنخرطــة مبــارشة 
ـم عــىل  يف تخليــق الـــ DNA. ويتوقــف تركيــب املحلــول املَُنظِـّ
ــذي مــن الشــائع  ــم البوليمــرياز املســتخَدم وســامته، وال ــوع إنزي ن
 (Tris) احتوائــه عــىل: (أ) 10 ملليمــوالر مــن تريــس أمينــو ميثــان
بدرجــة حموضــة 8.3؛ (ب) 50 ملليمــوالر مــن كلوريــد البوتاســيوم. 
ويوفــر أغلــب املورديــن 10x محلــوال ُمَنظِّــام لالســتخدام مــع إنزيــم 

البوليمــرياز املقابــل.

ــات  ــون وجــود الكاتيون ــم، يك ــول املَُنظِّ ــات املحل ــة ملكون وباإلضاف
ثنائيــة التكافــؤ (divalent cations) يف صيغــة كلوريد املاغنيســيوم 

أمــرا حاســام. وتعمــل آيونــات املاغنيســيوم عــىل:

صياغــة مركــب قابــل للذوبــان مــع dNTPs، وهــو أمــر رضوري  	
الندماجهام

حفز نشاط البوليمرياز 	
استقرار تفاعل البادئ مع الـ DNA القالب 	

وقــد يــؤدي تركيــز آيونــات املاغنيســيوم املتــدين إىل انخفــاض 
اإلنتاجيــة أو انعدامهــا، بينــام قــد يــؤدي تركيــز آيونات املاغنيســيوم 
ــادئ  ــل الب ــبب خل ــددة بس ــري مح ــات غ ــم منتج ــع إىل تراك املرتف
ــل  ــج التفاع ــيوم يف مزي ــرد املاغنيس ــز كلوي (Mispriming). وتركي
النهــايئ عــادة مــا يكــون بــني 0.5 و5.0 ملليمــوالر، ويتحــدد الرتكيــز 
األمثــل بالتجريــب. وعــالوة عــىل ذلــك، فمــن املهــم تجنــب 
وجــود ُملِوثــات كعوامــل االســتخالب (Chelating Agents) مثــل 
اإليديتــات (EDTA) أو املجموعــات اآليونيــة ســالبة الشــحنة مثــل 
مجموعــات الفوســفات؛ إذ أنهــا تغــري تركيــز آيونــات املاغنيســيوم 
ــدد أن  ــيل املتع ــرياز الِسلس ــل البوليم ــب تفاع ــل. ويتطل يف التفاع
يكــون محلــول تفاعــل ُمَنظِّــم محــدد مضبوطــا عــىل األوجــه األمثــل 
لتضخيــم تسلســالت متعــددة مســتهَدفة يف تفاعــل واحــد منفــرد.

از الِسلسىلي الرئيسي : إعداد مزيج تفاعل البوليم�ي ي المخت�ب
�ف

از الـ DNA يتحمل الحرارة  ي الماء ومحلول التفاعل الُمَنظِّم وإنزيم بوليم�ي
از الِسلسىلي �ف تتمثل المكونات الرئيسية لتفاعل البوليم�ي

ا الـ DNA القالب.  وبادئات وجزيئات dNTPs وآيونات ماغنيسيوم، وأخ�ي

، يجري تجميع مزيج رئيسي واحد عوضا عن إعداد عدة تفاعالت  از الِسلسىلي وعند إعداد عدة تفاعالت متطابقة من تفاعل البوليم�ي
ي أنبوب واحد، باستثناء الـ DNA القالب. وبعد ذلك، 

منفردة. ويتطلب ذلك مزج قدر كب�ي بما يكفي من كل من الكواشف الكيميائية �ف
 : ات استخدام مزيج رئيسي ما يىلي ف يُقّسم المزيج الرئيسي إىل أنابيب منفصلة ثم يُضاف الـ DNA القالب. وتتضمن مم�ي

از ِسلسىلي منفرد 	 ي كل تفاعل بوليم�ي
جودة أك�ب ومقدار أك�ث تطابقا من الكواشف الكيميائية الموجودة �ف

احة، مما يحد من المخاطرة بتلويث مخزون المحاليل 	 عدد مرات نقل أقل باستخدام السحَّ

احة 	 نقل أك�ث دقة للمقادير نظرا لك�ب حجم السوائل المنقولة بالسحَّ

از ِسلسىلي 	 عداد تفاعل بوليم�ي احة تخفض مقدار الوقت الالزم لإ انخفاض عدد مرات النقل بالسحَّ
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إضافات ومثبتات أخرى
تتضمــن األعــامل املنشــورة الحاليــة مناقشــات بشــأن تنوعــات مــن 
ــن  ــات م ــيل وتنوع ــرياز الِسلس ــل البوليم ــة لتفاع ــل املَُنظِّم املحالي
 (Formamide) والفورم أميد PEG 6000و DMSO مكمالته، مثل
 BSAو (Spermidine) والســبريميدين (Glycerol) والجليــرول
ــي ميكــن  ــة (Non-Ionic Detergents) الت ــات غــري األيوني واملذيب
اســتخدامها لزيــادة درجــة تحديــد تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل أو 
زيــادة كفاءتــه. وال تصــل إنزميــات معينــة مــن إنزميــات بوليمــرياز 
الـــ DNA بــكل تأكيــد ملســتواها األمثــل مــن النشــاط إال يف وجــود 

تلــك املكمــالت.

از السلسىلي إجراء تفاعل البوليم�ي

تتألــف تقنيــة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل مــن سلســلة مــن ثــالث 
خطــوات يُضطَّلـَـع بهــا يف ظــل ظروف مختلفــة من درجــات الحرارة، 
والتــي تؤلــف معــا “دورة” واحــدة منفــردة، تلــك الخطــوات الثالثــة 
 (DNA، (2 عــىل النحــو املبــني يف الشــكل 20 هــي: (1) متســيخ الـــ

تلديــن البــادئ أو تهجينــه، (3) متديــد البــادئ.

 DNA تمسيخ الـ
يتمثــل الغــرض مــن خطــوة التمســيخ يف فصــل أي DNA مــزدوج 
الرشيــط إىل قالبــني منفــردي الرشيــط ميكــن منهــام تأســيس 
تخليــق الـــ DNA. وينفصــل الرشيطــني املتكاملــني نتيجــة لزيــادة 
درجــة حــرارة التفاعــل حتــى 93 إىل 96 درجــة مئويــة لفــرتة 
زمنيــة قصــرية. وينتــج عــن ذلــك كــر الروابــط الهيدروجينيــة بــني 
األزواج القاعديــة و”انصهــار” أي DNA مــزدوج الرشيــط. ويكتمــل 
هــذا التفاعــل حــني يصبــح كل الـــ DNA مــزدوج الرشيــط منفــرد 

ــة  ــالت اإلنزميي ــف كل التفاع ــك، تتوق ــىل ذل ــالوة ع ــط. وع الرشي
ــاء هــذه الخطــوة بســبب ظــروف درجــة الحــرارة املرتفعــة. أثن

تلدين البادئ 
تســمح خطــوة تلديــن البــادئ للبادئــات باالرتبــاط بتسلســلها 
املكمــل لهــا اســتعدادا لخطــوة تضخيــم الـــ DNA. ويحــدث ذلــك 
ــن 3  ــة أو ضم ــة مئوي ــوايل 55 إىل 65 درج ــرارة ح ــة ح ــد درج عن
ــار زوج  ــرارة انصه ــة ح ــط درج ــن متوس ــة م ــات مئوي إىل 5 درج
ــات  ــق البادئ ــك، تتدف ــة تل ــرارة املُخَفضَّ ــات الح ــادئ. ويف درج الب
ــني  ــر ب ــني وتتك ــط الهيدروج ــون رواب ــول وتتك ــة يف املحل بحري
ــّكل  ــر. وتُش ــب املنصه ــط والقال ــردة الرشي ــات منف ــد البادئ قواع
ــع  ــن م ــني تتهج ــتقرارا ح ــني اس ــط الهيدروج ــر رواب ــات أك البادئ
تسلســل قالــب يكــون ُمكِمــال لهــا. ولذلــك، فمــن املهــم االضطــالع 
بهــذه الخطــوة لــدى درجــة الحــرارة املناســبة مبــا أنهــا تحتــاج ألن 
 DNA تكــون منخفضــة مبــا يكفــي لتســمح بتهجــني البــادئ مــع الـــ
ــري املحــدد.  ــدء غ ــط الب ــي لتثبي ــا يكف ــة مب ــن مرتفع ــب، ولك القال
ل هجــني البــادئ مــع القالــب، يلتحــق بوليمــرياز الـــ  ومبجــرد تََشــكُّ

ــادئ. ــد الب ــدأ خطــوة متدي ــه وتب DNA ب

تمديد البادئ 
 DNA ـق بوليمــرياز الـــ خطــوة متديــد البــادئ هــي حــني يَُخلِـّ
ــات  ــد البادئ ــد بتمدي ــط الـــ DNA الجدي ــرارة رشي ــل للح املتحم
 dNTPs ــات ــتخدام جزيئ ــك باس ــتهَدف، وذل ــل املس ــرب التسلس ع
ــىل  ــغيل املُث ــرارة التش ــون درجــة ح ــية. وتك ــاء أساس ــدات بن كوح

ــة. ــة مئوي ــوايل 72 درج ــرياز ح ــات البوليم ــب إنزمي ألغل

ــت  ــي تلدن ــات الت ــك البادئ ــرارة هــذه، متتل ــة الح ــه، يف درج وعلي
بنجــاح مــع تسلســلها املكمــل لهــا ومتــددت ببضعــة قواعــد انجذابا 

 . از ِسلسىلي الشكل 20: خطوات تضخيم تفاعل بوليم�ي

.https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polymerase_chain_reaction-en.svg .Enzoklop )2020( المصدر: دراسة

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polymerase_chain_reaction-en.svg
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ي المخت�ب
�ف

از الِسلسىلي هو أداة تشخيصية شائعة الستخدام. ولكن نظرا لطبيعة هذا الإجراء شديدة  ف سابقا، فإن تفاعل البوليم�ي عىل النحو المب�ي
الحساسية، فهو معرض جدا لأن يتلَوث بكميات ضئيلة من الـ DNA الذي قد يعمل كقوالب، مما يؤدي إىل تضخيم الـ DNA الُمَلوِّث. 
ي ظل ظروف صارمة للحد من احتمالية وقوع تلوث. ويمكن أن 

از الِسلسىلي �ف ولذلك فمن الأهمية بمكان إجراء تضخيم تفاعل البوليم�ي
از الِسلسىلي عن عدة مصادر مثل: ينشأ تلوث تفاعل البوليم�ي

ي يمكن أن تكون قد تلوثت بإعدادات سابقة للـ DNA أو من ُشدفات تقييد  	
مناضد المخت�ب والمعدات وأجهزة نقل السوائل وال�ت

اة.  ُمنقَّ

تلويث العينات لبعضها البعض.  	

ي تُعرف أيضا بالتلويث الُمرَّحل. 	
از ِسلسىلي سابقة، وال�ت منتجات من عمليات تضخيم تفاعل بوليم�ي

ات التشخيصية بغرض تهيئة بيئة نظيفة والحفاظ عليها بالنسبة  ي المخت�ب
ي ينبغي تطبيقها �ف

وترد فيما يىلي بعض الإجراءات الموحدة ال�ت
ي الوحدة 5 عن ضمان الجودة ومراقبة الجودة.

. وتتوافر معلومات إضافية �ف از الِسلسىلي لأي نظام فحص يعتمد عىل تفاعل البوليم�ي

وسائل الوقاية المادية 

يخفض توف�ي مناطق عمل منفصلة ماديا تحتوي معدات مخصصة لها من خطر وقوع تلوث. المتثال الصارم لمتطلبات إزالة التلوث 
ط أساسي للحد من احتمالية الحصول عىل نتائج إيجابية زائفة، فينبغي لمنشآت المخت�ب أن تتضمن مناطق عمل منفصلة  هو أهم �ث

 : عىل النحو التاىلي

ي منطقة 
1 -  منطقة فصل العينات: تُجرى عمليات طحن العينات ومجانستها ووزن مواد الستهالل المطلوبة لستخالص الـ DNA �ف

عداد العينات. ُمكرَسة لإ

ي منطقة منفصلة تضم أجهزة لنقل السوائل ومعدات ُمكرسة لها.
2 -  منطقة استخالص الـ DNA: يُجرى استخالص الـ DNA �ف

 . از الِسلسىلي ي تتصل بإعداد تفاعل البوليم�ي
: تلك الغرفة “النظيفة” ُمكرّسة لالإجراءات ال�ت از الِسلسلي 3 -  منطقة إعداد تفاعل البوليم�ي

ي هذه المنطقة، وكذلك بالكشف عن 
: يُضَطَلع بتضخيم تسلُسل الـ DNA �ف از الِسلسلي 4 -  منطقة مرحلة ما بعد تفاعل البوليم�ي

از الِسلسىلي وتحليلها. منتجات تفاعل البوليم�ي

وسائل الوقاية الكيميائية الحيوية 

ي استخدام إنزيم جاليكوسيالز الـ DNA-يوراسيل )UNG(. وتتضمن آلية عمل 
تتمثل إحدى وسائل الوقاية الكيميائية الحيوية الشائعة �ف

ف )dTTP( أثناء  وع الأكسج�ي ف ي فوسفات الثايميدين م�ف
ف )dUTP( بثال�ث وع الأكسج�ي ف ي فوسفات اليوريدين م�ف

هذه الوسيلة استبدال ثال�ث
از الِسلسىلي  نتاج DNA يحتوي عىل اليوراسيل. وبعد ذلك، تخضع مزائج تفاعل البوليم�ي ، وذلك لإ از الِسلسىلي التضخيم بتفاعل البوليم�ي

. ويؤدي ذلك إىل إطالق يوراسيل  از الِسلسىلي ي التضخيم باستخدام تفاعل البوليم�ي
بإنزيم جاليكوسيالز الـ DNA-يوراسيل قبل البدء �ف

از الِسلسىلي بسبب  حر من الـ DNA الذي يحتوي عىل يوراسيل ثم تفسخ ذلك الـ DNA أثناء التمسيخ الأَوىِلي لخطوة تفاعل البوليم�ي
درجات الحرارة المرتفعة وظروف القلوية. 

ي المخت�ب 
از الِسلسىلي �ف ولكي تعمل هذه الوسيلة كوسيلة للوقاية من التلويث، فإنها تتطلب الضطالع بكل تفاعالت تفاعل البوليم�ي

ف )dTTP(. بيد أن  وع الأكسج�ي ف ي فوسفات الثايميدين م�ف
ف )dUTP( بدل من ثال�ث وع الأكسج�ي ف ي فوسفات اليوريدين م�ف

باستخدام ثال�ث
وتينات أو  استخدام DNA يحتوي عىل اليوراسيل قد يؤثر عىل التطبيقات الالحقة مثل خفض نشاط بعض إنزيمات التقييد وارتباط ال�ب

وتينات. ف ال�ب ف الـ DNA وب�ي دراسات التفاعالت ب�ي
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ــط  ــال الرشي ــة انفص ــض احتاملي ــام يخف ــب، م ــوى للقال ــا أق آيونيّ
الوليــد عــن القالــب قبــل اكتــامل التمديــد. إال أن البادئــات التــي 
ــبب  ــب بس ــن القوال ــتُطلَق م ــل (Misprimed) س ــت لخل تعرض
ــد.  ــادئ للتمدي ــن يخضــع الب ــك فل درجــات الحــرارة األعــىل، ولذل

ــادئ إذا  ــد الب ــة لخطــوات متدي ــادة طــول الفــرتة الزمني وميكــن زي
كانــت املنطقــة املســتهَدفة مــن الـــ DNA طويلــة بصفــة خاصــة، 
ولكــن بالنســبة ألغلبيــة تجــارب تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، 

ــل.  ــد كام ــة للحصــول عــىل متدي ــة واحــدة كافي تكــون دقيق

ــادئ هــي نســخ متعــددة  ــد الب ــايئ مــن خطــوة متدي ــج النه واملُنتَ
مــن ُشــدفة الـــ DNA املســتهَدف التــي تتحــدد نهاياتهــا بالطــرف 
5’ مــن البادئــات ويتحــدد الطــول بنــاء عــىل املســافة بــني البادئــات 

.DNA عــىل قالــب الـــ

از الِسلسىلي وأدواته أجهزة تفاعل البوليم�ي

ــة تفاعــل البوليمــرياز  ــة عملي ــاك إنجــازان هائــالن ســمحا بأمتت هن
الٍسلســيل: 

اســتخدام إنزميــات بوليمــرياز الـــ DNA التــي تتحمــل الحــرارة  	
وتقــاوم التمســيخ وبالتــايل التثبيــط يف درجــات حــرارة عاليــة. 
ولذلــك، ميكــن أن يســتمر مقــدار مبــديئ مــن البوليمــرياز عــىل 

مــدار عــدد وافــر مــن دورات تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل.

أجهــزة  	 أو   (Thermocyclers) الحراريــة  َرات  املُــَدوِّ تطويــر 
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل التــي ميكــن برمجتهــا لتغــري 
درجــة حرارتهــا برعــة كبــرية وبصــورة تلقائيــة. وتوجــد عــدة 
ــىل  ــتخدام، ع ــد االس ــة قي َرات الحراري ــَدوِّ ــن املُ ــامت م تصمي

ســبيل املثــال: التســخني والتربيــد باســتخدام الســوائل، وكذلــك 
التســخني باملقاومــة الكهربيــة والتربيــد بالســوائل، باإلضافــة إىل 

ــالت.  ــباه املوص ــد بأش ــة والتربي ــة الكهربي ــخني باملقاوم التس

ر الحــراري لدرجة  ويبــني الشــكل 21 املُرتَســم املعتــاد لتدويــر املـُـَدوِّ
الحــرارة بالنســبة لتفاعــل بوليمــرياز ِسلســيل ذي ثــالث خطوات.

التضخيم المتضاعف

بعــد كل دورة تفاعــل بوليمــرياز ِسلســيل، ميكــن أن تعمــل قطاعــات 
الـــ DNA حديثــة التخليــق كقوالــب أثنــاء الــدورات الالحقــة، مــام 
يــؤدي إىل زيــادة متضاعفــة يف عــدد نســخ التسلســل املســتهَدف. 
ــا مــن خــالل  ــري عــن عــدد النســخ املســتحصل عليه وميكــن التعب

املعادلــة التاليــة: 

(2n-2n)x:حيث

عدد نسخ القالب   :x
عدد الدورات   :n

2n:  منتجات ذات طول غري محدد استُحِصل 
عليها بعد الدورتني األوىل والثانية

دورة  منتجــات  أن  مفادهــا  حقيقــة  املعادلــة  هــذه  وتراعــي 
ــم  ــة الحج ــات متباين ــن جزيئ ــارة ع ــة األوىل عب ــم الناجح التضخي
مــن الـــ DNA، بأطــوال قــد تتخطــى املســافة بــني مواقــع الربط يف 
كال البادئـَـني. وتولــد تلــك الجزيئــات يف الــدورة الثانيــة رشائــط مــن 
الـــ DNA ذات أطــوال محــددة وترتاكــم بأســلوب متضاعــف أثنــاء 
ــل  ــة للتفاع ــات املهيمن ــكِّل املنتج ــة وتَُش ــم الالحق دورات التضخي

ــني يف الشــكل 20. عــىل النحــو املب

از الِسلسىلي  ر الحراري لدرجة حرارة تفاعل البوليم�ي الشكل 21: ُمرتَسم تدوير الُمَدوِّ
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ولذلــك، بعــد 20 دورة مــن تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، ســيوجد 
حــوايل 220 ضعفــا مــن تضخيــم التسلســل املســتهَدف، بافــرتاض أن 
كل دورة متتعــت بـــكفاءة تضخيــم بنســبة 100 يف املائــة. وتتبايــن 
ــب آلخــر، وحســب  ــن قال ــرياز الِسلســيل م ــل البوليم ــاءة تفاع كف

عــىل درجــة ضبــط تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل.

عدد الدورات وتأث�ي مرحلة البالتوه 

 DNA عــدد دورات التضخيــم الالزمــة إلنتــاج مــا يكفــي مــن الـــ
املســتهَدف بحيــث ميكــن إظهــاره باســتخدام ُهــالم اآلغــاروز، 
يعتمــد بشــكل كبــري عــىل تركيــز الـــ DNA القالــب الــذي اســتهللنا 
بــه. فعــىل ســبيل املثــال، يــوىص بـــ 40 إىل 45 دورة لتضخيــم تركيــز 
ــي 25 إىل 30  ــام يكف ــتهَدف، بين ــزيء ُمس ــدد 50 ج ــتهالل لع االس
دورة لتضخيــم تركيــز االســتهالل لعــدد 3x105 جــزيء لنفــس 

ــز. الرتكي

ويُعــزى انعــدام التناســب هــذا إىل مــا يُســمى بـ”تأثــري البالتــوه”، 
وهــو َوَهــَن معــدل تََضاُعــف تراكــم املُنتـَـج أثنــاء الــدورات الالحقــة 
مــن تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. وقــد يكــون ذلــك نتيجــة 
ــخ الكاشــف الكيميــايئ أو لنضوبــه أو لتثبيــط املُنتَــج الثانــوي  لتفسُّ
أو لتنافــس املنتجــات غــري املُحــددة عــىل الكواشــف الكيميائيــة أو 

ــج. التنافــس عــىل رابطــة البــادئ بســبب إعــادة تلديــن املُنتَ

وإذا مل نحصــل عــىل املُنتــج املنشــود يف 30 دورة، ميكــن اســتخدام 
ــم لتكــون قالبــا يف مزيــج تفاعــل  ــج املَُضخَّ عينــة صغــرية مــن املُنتَ
جديــد وإعــادة تضخيمهــا لـــ 20 إىل 30 دورة بدال مــن متديد تفاعل 
ــدورات. ويف بعــض الحــاالت  ــد مــن ال البوليمــرياز الِسلســيل للمزي
ــدا، ميكــن إلعــادة التضخيــم  التــي يكــون فيهــا تركيــز القالــب ُمَقيِّ
أن تُنِتــج تركيــزا مقبــوال مــن املُنتَــج، بينــام متديــد الــدورات لـــ 40 
ــة  ــد مــن احتاملي ــه قــد يزي ــل إن ــك، ب ــن يفعــل ذل مــرة أو أكــر ل

الحصــول عــىل تضخيــم غــري محــدد.

: الـ DNA القالب وعدد الدورات ي المخت�ب
�ف

از الِسلسىلي لإجراء تضخيم ناجح للمنطقة المستهَدفة عىل العدد المتوافر من  يعتمد اختيار العدد الأمثل من دورات تفاعل البوليم�ي
نسخ الـ DNA القالب.

ف 10 و50 نانوغرام تقريبا  از الِسلسىلي ب�ي ف الـ DNA الذي عادة ما يُضاف إىل تفاعل البوليم�ي اوح ترك�ي وينبغي من الناحية المثالية أن ي�ت
ي هذا القدر من الـ DNA يعتمد عىل درجة تعقيد عينة الـ DNA. ويقدم 

. إل أن عدد نسخ التسلسل الُمستهَدف المتوافر �ف لكل ميكرول�ت
ف الموافق  ي وعدد نسخ الَمج�ي

ي التحويل النبا�ت
ا ما تُسَتخَدم �ف ي كث�ي

ف للعديد من الفصائل النباتية ال�ت ف أحجام الَمج�ي الجدول 8 مقارنة ب�ي
.DNA ي مقدار محدد من الـ

لها �ف

 ، از الِسلسىلي ف مستهَدف من أجل تفاعل البوليم�ي ف من البالزميد تحتوي عىل ُمدَخل مقداره 1 كيلوب�ي ي 4 كيلوب�ي
فعىل سبيل المثال، �ف

ف  ي سلسلة الَمج�ي
ف �ف ف مقداره 1 كيلوب�ي ي المائة من الـ DNA الُمدَخل هو الهدف محل الهتمام. وعىل العكس من ذلك، ج�ي

هناك 25 �ف
 DNA الُمدَخل. ولذلك، يُطلب كمية من الـ DNA ي المائة من الـ

للُذرَة، أي بحجم 5x109  زوج قاعدي، يمثل ما يقارب 0.00002 �ف
ي كل تفاعل.

ي الُذرَة أك�ث مليون مرة تقريبا للحفاظ عىل نفس عدد النسخ المستهَدفة �ف
ف �ف لسلسلة الَمج�ي

ي قالب الستهالل للحصول عىل إشارة 
وللحصول عىل نتائج ُمثىل، ينبغي توافر ما ل يقل عن 100 نسخة من التسلسل المستهَدف �ف

بحدوث الأثر المنشود خالل 25-30 دورة.  

ي يحتوي فيها الـ DNA القالب عىل أقل من 100 نسخة من التسلسل المستهَدف، سنحتاج إىل أك�ث من 30 دورة 
ي الحالت ال�ت

أما �ف
ي باستخدام الُهالم. وكما ناقشنا آنفا، ينبغي تجنب هذا  ، بغرض الكشف عن إشارة من خالل الرحالن الكهر�ب از ِسلسىلي تفاعل بوليم�ي

وينبغي استخدام وسائل بديلة. 

.DNA ي مقادير محددة من الـ
ف الموافقة لها �ف ف لبعض الفصائل النباتية ونسخ الَمج�ي الجدول 8: مقارنة لأحجام الَمج�ي

فالعينة ي 1 ميكروغرام من الـ DNAحجم الَمج�ي
ف �ف ي 1 نانوغرام من الـ DNAنسخ المج�ي

ف �ف نسخ المج�ي

bp1.85 × 105185 109 × 5الذرة

bp5.98 × 105598 109 × 1.55فول الصويا

bp2.43 × 105245 109 × 3.8التبغ

bp2.31 × 1062 310 108 × 4الأرز
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ي مثال: لإجراء تجري�ب
از الِسلسىلي التقليدي*  تفاعل البوليم�ي

ي 
مالحظة: تُقّدم الوسائل التالية كعينة من الإجراءات التجريبية، وتتوافر خيارات أخرى للكشف عن الأهداف المحددة من الكائنات الحية المحّورة �ف

الذرة. 

ي تسمح بالفحص بحثا عن 
از الِسلسىلي الستنتاجي )End-point PCR( وال�ت ي تعتمد عىل تفاعل البوليم�ي

وتوكولت التالية هي أمثلة عىل الوسائل ال�ت ال�ب
 ،2-3-GTS 40 (؛ بغرض الكشف عن كائنات حية محّورة محددة )مثلnos( ف الكائنات الحية المحّورة، وذلك باستهداف المعزز 35S والُمنهي سينثاز النوبال�ي

.)Bt-11 والُذرَة من الفصيلة ،MON810 والُذرَة من الفصيلة ،®Roundup Ready وفول الصويا

. ي ي العينة بتحليل نتائج الرحالن الكهر�ب
شارة إىل وجود التسلسل المستهَدف أو غيابه �ف ول تسمح الوسائل التالية إل بالحصول عىل نتائج نَوعية مع الإ

المعدات

	 )Micropipettes( أجهزة ميكرونية لمتصاص السوائل

	 )Thermocycler( ر حراري ُمَدوِّ

	 )Microcentrifuge( ي
جهاز تنبيذ ميكرو�ف

	 )Vortex mixer( خاّلط دّوامي

رف لحمل أنابيب التفاعل 	

از الِسلسىلي قياس 0.2 مليلي�ت 	 أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي

ي قياس 1.5 مليلي�ت 	
أنابيب لجهاز التنبيذ الميكرو�ف

	 )UV Hood( مة مستقلة تحتوي أُكّمة لالأشعة فوق البنفسجية غرفة معقَّ

مالحظات

ينبغي أن تكون كل المعدات خالية من أي DNA، وأن تكون معقمة قبل الستخدام حيثما كان ذلك ممكنا.

ي الهواء.
ولتجنب التلوث، ينبغي استخدام أطراف تتمتع بحاجز ترشيح مع أجهزة مص السوائل بحيث تكون محمية ضد احتمالية تراكم الذرات المعلقة �ف

الكواشف الكيميائية

	  )dATP( ف وع الأكسج�ي ف ي فوسفات الأديناين م�ف
ثال�ث

	  )dCTP( ف وع الأكسج�ي ف ي فوسفات السيتوزاين م�ف
ثال�ث

	  )dGTP( ف وع الأكسج�ي ف ي فوسفات الغواناين م�ف
ثال�ث

	  )dTTP( ف وع الأكسج�ي ف ي فوسفات الثايميدين م�ف
ثال�ث

از الِسلسىلي  )عادة ما يسلمه نفس  	 X 10 محلول ُمَنظِّم تفاعل البوليم�ي
از الـ DNA تاك(  المورد بصفته بوليم�ي

	 )MgCl2( 25 ملليمولر من كلوريد الماغنيسيوم

از الـ DNA تاك 5 وحدات إنزيمية لكل ميكرول�ت 	 بوليم�ي

أوليجونوكليوتيدات عليا وُسفىل )أي بادئات أمامية وعكسية( 	

ماء خال من إنزيمات النوكلياز 	

 dNTP 4 ملليموالر من محلول مخزون

ي عبوات منفصلة مركزة. وإذا  	
ات متساوية، أو منفصلة �ف ف ك�ي ي عبوات سابقة المزج تحتوي عىل dATP وdCTP وdGTP وdTTP ب�ت

قد يَُورَّد dNTP �ف
ي مقداره 4 ملليمولر 

وع الآيونات، للحصول عىل محلول نها�أ ف م م�ف ي ماء مَعقَّ
اسُتخِدَمت عبوات منفردة، يتم تذويب كل من مكونات dNTP �ف

.dNTP كمخزون من

ي درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، فمحاليل dNTP تظل مستقرة لعدة أشهر. 	
يُقسم إىل حصص ويُخزن �ف

20 ميكروم�ت من محاليل البادئات

ي مقداره 20 
ف نها�أ ي صيغة مجففة بالتجميد )Lyophilised( وينبغي تخفيفه ليصل إىل ترك�ي

عادة ما يجري توريد أوليجونوكليوتيدات البادئات �ف
. ميكروم�ت

أعد 20 ميكروم�ت من محلول البادئ وفقا لتعليمات الُمَورِّد. 	
، إذن 20 ميكروم�ت = 20 بيكومول لكل ميكرول�ت 	 1 ميكروم�ت = 1 بيكومول لكل ميكرول�ت
X نانومول من البادئ + 10X ميكرول�ت من الماء الُمَعّقم = 100 بيكومول لكل ميكرول�ت = 100 ميكروم�ت 	
ي درجة حرارة 65 درجة مئوية 	

ي الحّضانة لمدة 3 دقائق أخرى �ف
ي درجة حرارة 65 درجة مئوية، وُرج ثم ضعها �ف

ي الحّضانة لمدة 5 دقائق �ف
ضعها �ف

عداد محلول ُمَخفف بنسبة 1 إىل 5: أعد أنبوب تنبيذ ميكونيا بـ 400 ميكرول�ت من الماء الُمَعّقم وأضف 100 ميكرول�ت من محلول البادئ )100  	 لإ
: 20 ميكروم�ت ي

ف النها�أ ك�ي ( ال�ت ميكروم�ت

ي درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، وستظل مستقرة لما ل يقل عن 6 أشهر؛ كما تكون البادئات المجففة  	
ة وخزنها �ف قسمها إىل حصص صغ�ي

ح الجهة المصنعة خالف ذلك.  ي درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر ح�ت ثالثة أعوام مالم ترُصِّ
بالتجميد مستقرة �ف

.Querci et al. )2020( راجع أيضا دراسة .)ك التابع للمفوضية الأوروبية )2011 *  تم الحصول عىل الإجراءات التجريبية من مركز البحوث المش�ت
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از الِسلسلي 10X محلول ُمَنظِّم تفاعل البوليم�ي

از الـ DNA تاك ويكون جاهزا لالستخدام. وينبغي مزج المحلول  	 از الِسلسىلي مع بوليم�ي عادة ما يتوافر 10X محاليل ُمَنظِّمة لتفاعل البوليم�ي
ة قبل الستخدام. ة قص�ي الُمَنظِّم وتنبيذه لف�ت

ي درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر مستقرة لعدة أشهر. 	
تظل الحصص المقسمة �ف

)MgCl2( 25 ملليموالر من محلول كلوريد الماغنيسيوم

از الـ DNA تاك ويكون جاهزا لالستخدام. وينبغي  ” عادة ما يجري توريده مع بوليم�ي از الِسلسىلي إن محلول كلوريد الماعنيسيوم “فئة تفاعل البوليم�ي
ات ممتدة(.  ي حالة الحفظ لف�ت

ف الذي قد يتكون �ف ك�ي ة )لتدم�ي تََدرُّج ال�ت ف ة وج�ي ي حركة دوامّية( قبل كل استخدام وتنبيذه لف�ت
مزج المحلول )بالرج �ف

ي درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر.
احفظه �ف

حصص الماء الخالي من إنزيمات النوكلياز

وع الآيونات من أجل المزيج الرئيسي وبغرض تخفيف الـ DNA. وينبغي استخدام حصة  ف تُعد حصص الماء الُمَعّقم الخاىلي من إنزيمات النوكلياز الم�ف
جديدة لكل سلسلة من التحليالت.

ي فول الصويا
ف �ف ف اللكت�ي از الِسلسىلي المحدد بفئة تصنيفية: بروت�ي تفاعل البوليم�ي

. ف ف اللكت�ي يجري تحديد الـ DNA لفول الصويا باستهداف ج�ي

ي العينة يمكن تضخيمه.
ف GMO3/GMO4 ما إذا كان يوجد DNA لفول الصويا �ف از الِسلسىلي ذو البادئ�ي ويحدد تفاعل البوليم�ي

GMO4و GMO3 ن سمات البادئَ�ي

GMO3

GCCCTCTACTCCACCCCCATCCالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6471.6الوزن الجزي�أ

65.1 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

GMO4

GCCCATCTGCAAGCCTTTTTGTGالتسلسل

23الطول 

ي )غرام لكل مول(
6981.1الوزن الجزي�أ

59.6 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط
از  . وتُصمم الضوابط السلبية للتحقق مما إذا كانت الكواشف الكيميائية لتفاعل البوليم�ي از ِسلسىلي ي كل تفاعل بوليم�ي

من المهم دوما إدراج ضوابط �ف
از الِسلسىلي ودرجة  ي تحديد كفاءة تفاعل البوليم�ي

يجابية مع العينات ذات السمات أيضا أهمية بالغة �ف الِسلسىلي ملوثة بـ DNA. وتكتسي الضوابط الإ
تحديده.

: از الِسلسىلي ي التحليل الذي يُجرى مع تفاعل البوليم�ي
ويجب وضع الضوابط التالية �ف

ي للـ DNA المستهَدف: DNA نقي، معزول من فول الصويا التقليدي 	 يجا�ب الضابط الإ

	 . ف ف الليكت�ي ي للـ DNA المستهَدف: DNA نقي، معزول عن فصائل أخرى، ل يحتوي عىل ج�ي الضابط السل�ب

	 .DNA يُستخدم فيه الماء بدل من الـ ،)Mastermix( ي للمزيج الرئيسي الضابط الخاىلي من القوالب )NTC(: ضابط سل�ب

) Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

ي الجدول 9. 
تُمَزج الكواشف الكيميائية الالزمة لسلسلة من 10 عينات )تتضمن ضوابط إيجابية وسلبية وخالية من القوالب( معا وفقا للتعليمات الواردة �ف

وينطبق الإجراء التاىلي عىل عينة تحتوي عىل 20 ميكرول�ت من المزيج الرئيسي GMO3/GMO4 و5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA. وتُحَفظ كل المحاليل عىل 
 . الثلج أثناء إعداد المزيج الرئيسي
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GM03/GM04 الجدول 9: المزيج الرئيسي

ي
ف النها�أ ك�ي مزيج رئيسي لـ 10 عيناتمزيج رئيسي لعينة واحدةال�ت

وع الأيونات ف μL103 μL 10.3ماء معقم م�ف

10x PCR Buffer1x2.5 μL25 μL

 25 mM MgCl21.5 mM1.5 μL25 μL

4 mM dNTPs0.8 mM 550 μL

20 μM oligonucleotide GM030.2 μM0.25 μL2.5 μL

20 μM oligonucleotide GM040.2 μM0.25 μL2.5 μL

5 U/μL Taq DNA polymerase1 U/reaction0.2 μL2 μL

جمالي μL200 μL 20الحجم الإ

أعّد أنبوب تنبيذ سعة 1.5 ملىلي

ي الجدول 9 	
أضف الكواشف الكيميائية متبعا الأمر الُمعطى �ف

ة 	 ف ة وج�ي امزج بلطف المزيج الرئيسي GM03/GM04 بالمص ثم قم بالتنبيذ لف�ت

از الِسلسىلي سعة 0.2 ملىلي 	 ي أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي
ة من 20 ميكرول�ت �ف قّسم المزيج الرئيسي إىل حصص صغ�ي

	 ) أضف 5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA للحصص السابقة )مالحظة: خفف الـ DNA عند 10 إىل 20 نانوغرام لكل ميكرول�ت

ة 	 ف ة وج�ي رج بلطف ثم ثم قم بالتنبيذ لف�ت

ر الحراري 	 ي الُمَدوِّ
از الِسلسىلي �ف ضع أنابيب تفاعل البوليم�ي

از الِسلسلي برنامج تفاعل البوليم�ي

الزمندرجة الحرارة المرحلة

ّ 10 دقائقC°95التنشيط/ التمسيخ الأوىلي

30 ثانيةC°95التمسيخ

30 ثانيةC°60التلدين 

1 دقيقةC°72التمديد

التمسيخ والتلدين والتمديد 

35عدد الدورات

ي
3 دقائقC°72التمديد النها�أ

4°C

ة ثم توضع عىل الثلج. ف ة وج�ي وعقب التضخيم، يجري تنبيذ العينات لف�ت

از  يطة تكييف برامج تفاعل البوليم�ي ر الحراري إىل نفس النتائج، �ث مالحظة: يؤدي استخدام موديل مختلف أو عالمة تجارية مختلفة من الُمَدوِّ  *
الِسلسىلي والتحقق منها وفقا لذلك.

از الِسلسلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

ي باستخدام ُهالم الآغاروز  از الِسلسىلي باستخدام الرحالن الكهر�ب بعد تضخيم التسلسل المسَتهَدف، تُحلل منتجات تفاعل البوليم�ي
از الِسلسىلي مع 2 ميكرول�ت  يثيديوم )Ethidium Bromide(. ويُمَزج 8 ميكرول�ت من تفاعل البوليم�ي ي وجود بروميد الإ

)Agarose Gel Electrophoresis( �ف
من المحلول الُمَنظِّم للتحميل، ثم تُحّمل العينات عىل ُهالم الآغاروز. ويجري الرتحال عند 100 فولت عىل مدار ساعة واحدة. وترتحل ُمحددات الحجم 

َات )Amplicons( بدقة. وبعد  َّ ي الفتحات المتاخمة للُهالم لتسمح بتحديد حجم الُمك�ب
ي مقداره 100 زوج قاعدي( كهربيا �ف

)15 ميكرول�ت من ُسلَّم بروتي�ف
، يسمح الضوء فوق البنفسجي بظهور الـ DNA عىل الُهالم. ويمكن تصوير الُهالم فوتوغرافيا لتوف�ي سجل دائم بنتيجة التجربة. ي �يان الرحالن الكهر�ب

تأويل النتائج

ف عند  ف الأصىلي بصفته تحقق ضابط للنظام؛ ويؤكد وجود نطاق محدد بالليكت�ي ف الليكت�ي يُستخدم زوج البادئ GM03/GM04 للكشف عن ج�ي
118 زوجا قاعديا أن الـ DNA المستَخلص ذو جودة مالئمة قابلة للتضخيم.

ي والضابط الخاىلي من القوالب، فال ينبغي لهما أن يقدما أي نطاق. ي نطاقا عند 118 زوج قاعدي، أما الضابط السل�ب يجا�ب وسُيضخم الضابط الإ

از الِسلسىلي للعينات المختارة غ�ي صالح. يجابية والسلبية النتائج المتوقعة، يكون تحليل تفاعل البوليم�ي وإذا لم تعط الضوابط الإ
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أما إذا أعطا الضابطان النتائج المتوقعة وأظهرت العينات غياب نطاق الـ 118 زوج قاعدي، فال تحتوي تلك العينة عىل أي DNA لفول الصويا يمكن 
ي هذه الوحدة تُعد من الوسائل النوعية؛ لذلك فهي ل تسمح إل بنتائج 

وتوكولت المذكورة �ف ه من ال�ب وتوكول وغ�ي تضخيمه. وينبغي مالحظة أن هذا ال�ب
)نعم/ل( نوعية.

ي الُذرَة 
نفرتاز �ف از الِسلسىلي المحدد بفئة تصنيفية: إنزيم الإ تفاعل البوليم�ي

نفرتاز. ف إنزيم االإ يجري تحديد هوية الـ DNA للُذرَة باستهداف ج�ي

ي العينة.
ف IVR1-F/IVR1-R ما إذا كان يوجد DNA للُذرة ذو جودة مناسبة للتضخيم �ف از الِسلسىلي ذو البادئ�ي ويحدد تفاعل البوليم�ي

IVR1-Rو IVR1-F ن سمات البادئَ�ي

IVR1-F

CCGCTGTATCACAAGGGCTGGTACCالتسلسل

25الطول 

ي )غرام لكل مول(
7643الوزن الجزي�أ

63.2 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

IVR1-R

GGAGCCCGTGTAGAGCATGACGATC التسلسل

25الطول 

ي )غرام لكل مول(
7732الوزن الجزي�أ

62.8 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط

ي للـ DNA المستهَدف: DNA نقي، معزول من الُذرة التقليدية 	 يجا�ب الضابط الإ

نفرتاز. 	 ف الإ ي للـ DNA المستهَدف: DNA نقي، معزول من فصائل أخرى بخالف الذرة ل يحتوي عىل ج�ي الضابط السل�ب

	 .DNA يُستخدم فيه الماء بدل من الـ ،)Mastermix( ي للمزيج الرئيسي الضابط الخاىلي من القوالب )NTC(: ضابط سل�ب

)Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

ي الجدول 10.
تُمَزج الكواشف الكيميائية الالزمة لسلسلة من 10 عينات )تتضمن ضوابط إيجابية وسلبية وخالية من القوالب( معا وفقا للتعليمات الواردة �ف

وينطبق الإجراء التاىلي عىل عينة تحتوي عىل 20 ميكرول�ت من المزيج الرئيسي IVR1-F/IVR1-R و5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA. وتُحَفظ كل المحاليل عىل 
. الثلج أثناء إعداد المزيج الرئيسي

IVR1-F/IVR1-R الجدول 10: المزيج الرئيسي

)Reagents( يالكواشف الكيميائية
ف النها�أ ك�ي مزيج رئيسي لـ 10 عيناتمزيج رئيسي لعينة واحدةال�ت

وع الأيونات ف μL120.5 μL 12.05ماء معقم م�ف

10x PCR buffer1x2.5 μL25 μL

 25 mM MgCl21.5 mM1.5 μL15 μL

4 mM dNTPs0.4 mM2.5 μL25 μL

20 μM oligonucleotide IVR1-F0.5 μM0.63 μL6.3 μL

20 μM oligonucleotide IVR1-R0.5 μM0.63 μL6.3 μL

5 U/µL Taq DNA polymerase1 U/reaction0.20 μL2 μL

جمالي μL200 μL 20الحجم الإ

	 . أعّد أنبوب تنبيذ سعة 1.5 ملىلي

ي الجدول 10. 	
أضف الكواشف الكيميائية متبعا الأمر الُمعطى �ف

ة. 	 ف ة وج�ي امزج بلطف المزيج الرئيسي IVR1-F/IVR1-R بالمص ثم قم بالتنبيذ لف�ت

	 . از الِسلسىلي سعة 0.2 ملىلي ي أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي
ة من 20 ميكرول�ت �ف قّسم المزيج الرئيسي إىل حصص صغ�ي
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	 ) أضف 5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA للحصص السابقة )مالحظة: خفف الـ DNA عند 10 إىل 20 نانوغرام لكل ميكرول�ت

ة. 	 ف ة وج�ي رج بلطف ثم قم بالتنبيذ لف�ت

ر الحراري. 	 ي الُمَدوِّ
از الِسلسىلي �ف ضع أنابيب تفاعل البوليم�ي

)IVR1-F/IVR1-R( از الِسلسلي برنامج تفاعل البوليم�ي

الزمندرجة الحرارةالمرحلة

ّ 12 دقيقةC˚95التمسيخ الأوىلي

30 ثانيةC˚95تمسيخ

30 ثانيةC˚64التلدين

1 دقيقةC°72التمديد

35عدد الدورات

ي
10 دقائقC˚72التمديد النها�أ

4˚C∞

ة ثم توضع عىل الثلج. ف ة وج�ي عقب التضخيم، يجري تنبيذ العينات لف�ت

از الِسلسلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

 Agarose Gel( ي باستخدام ُهالم الآغاروز از الِسلسىلي باستخدام الرحالن الكهر�ب بعد تضخيم الـ DNA، تُحلل منتجات تفاعل البوليم�ي
يثيديوم )Ethidium Bromide(. ويُمَزج 8 ميكرول�ت من المحلول مع 2 ميكرول�ت من المحلول  ي وجود بروميد الإ

Electrophoresis( �ف
الُمَنظِّم للتحميل، ثم تُحّمل العينات عىل ُهالم الآغاروز. ويجري الرتحال عند 100 فولت عىل مدار ساعة واحدة. وترتحل ُمحددات 
َات  َّ ي الفتحات المتاخمة للُهالم لتسمح بتحديد حجم الُمك�ب

ي مقداره 100 زوج قاعدي( كهربيا �ف
الحجم )15 ميكرول�ت من ُسلَّم بروتي�ف

، يسمح الضوء فوق البنفسجي بظهور الـ DNA عىل الُهالم. ويمكن تصوير الُهالم  ي )Amplicons( بدقة. وبعد �يان الرحالن الكهر�ب
فوتوغرافيا لتوف�ي سجل دائم بنتيجة التجربة.

تأويل النتائج

ي الُذرة بصفته تََحقق ضابط بشأن جودة تضخيم الـ 
نفرتاز الأصىلي �ف ف إنزيم الإ يُستخدم زوج البادئ IVR1-F/IVR1-R للكشف عن ج�ي

نفرتاز عند ما يقارب 225 زوجا قاعديا عىل  DNA المستَخلص. وإذا كان الـ DNA ذو جودة تضخيم كافية، سنالحظ نطاق محدد بالإ
الهالم.

ي ُمظهرا نطاقا بحجم 225 زوجا قاعديا.  يجا�ب وينبغي أيضا أن يتضخم الضابط الإ

ي والضابط الخاىلي من القوالب أن يقدما أي نطاقات. ول ينبغي للضابط السل�ب

از الِسلسىلي للعينات المختارة غ�ي صالح. ي النتائج المتوقعة، يكون تحليل تفاعل البوليم�ي ي والسل�ب يجا�ب وإذا لم يعط الضابطان الإ

يطة أّل يكون الـ DNA مثبطا، فال يوجد  أما إذا أعطا الضابطان النتائج المتوقعة وأظهرت العينات غياب نطاق الـ 225 زوجا قاعديا، �ث
ي تلك العينة أي DNA للُذرة يمكن تضخيمه. 

�ف

أمثلة عىل وسائل فحص للكشف عن النباتات المحّورة جينيا

مالحظة: ينبغي اعتبار ما يىلي من الإجراءات التجريبية للعينات أمثلة للتحليل الذي يجري بحثا عن الكائنات الحية المحّورة باستخدام 
از الِسلسىلي التقليدي. ويوىص بمراجعة ما يتصل بالأمر من أعمال منشورة وموارد بصفة دورية للحصول عىل  مقاربة تفاعل البوليم�ي

 http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx ي
ي ُوِضعت حديثا والمثَبتة )مثال ما يتوافر �ف

وتوكولت ال�ت معلومات بشأن ال�ب
and https://croplife.org/plant-biotechnology/regulatory-2/detection-methods/(.

ف دخيل هو المعزز 35S )المشتق من  وبصفة عامة، تنظم الُمعززات والُمنهيات الجينات. وأك�ث التسلسالت استخداما لتنظيم ج�ي
ي عينة فول 

ُة الموِرَمة(، فالكشف عن أحد تلك التسلسالت المنظِّمة �ف ُْقش الُقنَّبيط CaMV( والُمنهي nos )المشتق من الأَْجرَِعيَّ َ وس تَ�ب ف�ي
ي تحتوي عىل تلك التسلسالت أثناء الفحص قد يش�ي إىل وجود كائن حي محّور. 

الصويا أو الُذرة ال�ت

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations
https://croplife.org/plant-biotechnology/regulatory-2/detection-methods/
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ي فول الصويا من نوع ®GTS 40-3-2 Roundup Ready وكذلك من نوع Bt-11 أمر 
ونجد أن العثور عىل الُمعزز 35S والُمنهي nos �ف

.35S سوى الُمعزز MON810 ي ساللة الُذرة من نوع
وارد، بينما ل يتواجد �ف

ُْقش الُقنَّبيط، وهو  َ وس تَ�ب ي الطبيعة، فمثال ينشأ تسلسل الُمعزز 35S من ف�ي
شارة إىل أن التسلسالت الُمسَتهَدفة توجد أيضا �ف وتجدر الإ

ف الكرنبيات )Brassicas( ويمكن أن يؤدي إىل الحصول عىل نتائج إيجابية زائفة للفحوص. ويمكن إجراء تحاليل ثانوية لستبعاد  منتسث ب�ي
ي تستهِدف 

ي تهدف إىل التأكد من أن النتائج المستحصل عليها بتوظيف البادئات ال�ت
وس. وتُجرى التحاليل الثانوية أيضا ال�ت وجود الف�ي

ي لهوية التسلسل  يجا�ب تسلسال بديال؛ وهذا الإجراء مناسب بصفة خاصة لتأكيد نتائج اختبارات الفحص. ويمكن التأكيد عىل التحديد الإ
از الِسلسىلي  ف ُمنتج تفاعل البوليم�ي ، مثل تهج�ي از الِسلسىلي المستهَدف الُمحدد بوسيلة مناسبة بخالف تحديد حجم ُمنَتج تفاعل البوليم�ي
از الِسلسىلي أو غ�ي ذلك من  از الِسلسىلي أو َسلَسَلة ُمنتج تفاعل البوليم�ي بمساب�ي )Probes( معينة تضطلع بتحاليل لُمنَتج تفاعل البوليم�ي

التوكيدات المساوية.

CaMV 35S الكشف عن الُمعزز

p35S-cr4و p35S-cf3 ن سمات البادئ�ي

p35S-cf3

CCACGTCTTCAAAGCAAGTGGالتسلسل

21الطول

ي )غرام لكل مول(
6414.5الوزن الجزي�أ

57.4 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

p35S-cr4

TCCTCTCCAAATGAAATGAACTTCCالتسلسل

25الطول 

ي )غرام لكل مول(
7544.2الوزن الجزي�أ

56.3 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط

ي المائة( 	
: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال ُذرَة حية ُمحّورة بنسبة 0.5 �ف ي يجا�ب الضابط الإ

ي المائة( 	
: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال ُذرَة حية ُمحّورة بنسبة 0 �ف ي الضابط السل�ب

	 .DNA يُستخدم فيه الماء بدل من الـ ،)Mastermix( ي للمزيج الرئيسي الضابط الخاىلي من القوالب )NTC(: ضابط سل�ب

)Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

تُمَزج الكواشف الكيميائية الالزمة لسلسلة من 10 عينات )تتضمن ضوابط إيجابية وسلبية وخالية من القوالب( معا وفقا للتعليمات 
ي الجدول 11.

الواردة �ف

 .DNA و5 ميكرول�ت من محلول الـ p35S-cf3/p35S-cr4 وينطبق الإجراء التاىلي عىل عينة تحتوي عىل 20 ميكرول�ت من المزيج الرئيسي
. وتُحَفظ كل المحاليل عىل الثلج أثناء إعداد المزيج الرئيسي

p35S-cf3/p35S-cr4 الجدول 11: المزيج الرئيسي

يالكواشف الكيميائية
ف النها�أ ك�ي مزيج رئيسي لـ 10 عيناتمزيج رئيسي لعينة واحدةال�ت

وع الأيونات ف μL139.4 μL 13.94ماء معقم م�ف

10x PCR buffer1x2.5 μL25 μL

 25 mM MgCl21.5 mM1.5 μL1.5 μL

4 mM dNTPs0.64 mM0.4 μL4 μL

20 μM oligonucleotide 35s-cf30.6 μM0.75 μL7.5 μL

20 μM oligonucleotide 35S-cr40.6 μM0.75 μL7.5 μL

U/µL Taq DNA polymerase 50.8 U/reaction0.16 μL1.6 μL

جمالي μL200 μL 20الحجم الإ



السلسلة التقنية رقم 05 للسالمة الأحيائية 68

	 . أعّد أنبوب تنبيذ سعة 1.5 ملىلي

ي الجدول 11. 	
أضف الكواشف الكيميائية متبعا الأمر الُمعطى �ف

ة. 	 ف ة وج�ي امزج بلطف المزيج الرئيسي p35S-cf3/p35S-cr4 بالمص ثم قم بالتنبيذ لف�ت

	 . از الِسلسىلي سعة 0.2 ملىلي ي أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي
ة من 20 ميكرول�ت �ف قّسم المزيج الرئيسي إىل حصص صغ�ي

أضف 5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA للحصص السابقة 	

ة 	 ف ة وج�ي رج بلطف ثم قم بالتنبيذ لف�ت

ر الحراري 	 ي الُمَدوِّ
از الِسلسىلي �ف ضع أنابيب تفاعل البوليم�ي

)p35S-cf3/p35S-cr4( از الِسلسلي برنامج تفاعل البوليم�ي

الزمندرجة الحرارةالمرحلة

ّ 10 دقائقC°95التمسيخ الأوىلي

25 ثانيةC°95تمسيخ

30 ثانيةC°62التلدين

45 ثانيةC°72التمديد

50عدد الدورات

ي
7 دقائقC°72التمديد النها�أ

4°C∞

ة ثم توضع عىل الثلج. ف ة وج�ي عقب التضخيم، يجري تنبيذ العينات لف�ت

از الِسلسلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

ي باستخدام ُهالم الآغاروز  از الِسلسىلي باستخدام الرحالن الكهر�ب بعد تضخيم التسلسل المسَتهَدف، تُحلل منتجات تفاعل البوليم�ي
يثيديوم )Ethidium Bromide(. وتُمَزج 8 ميكرول�ت من المحلول مع 2 ميكرول�ت  ي وجود بروميد الإ

)Agarose Gel Electrophoresis( �ف
من المحلول الُمَنظِّم للتحميل، ثم تُحّمل العينات عىل ُهالم الآغاروز. ويجري الرتحال عند 100 فولت عىل مدار ساعة واحدة. 

ي الفتحات المتاخمة للُهالم لتسمح بتحديد 
ي مقداره 100 زوج قاعدي( كهربيا �ف

وترتحل ُمحددات الحجم )15 ميكرول�ت من ُسلَّم بروتي�ف
، يسمح الضوء فوق البنفسجي بظهور الـ DNA عىل الُهالم. ويمكن  ي َات )Amplicons( بدقة. وبعد �يان الرحالن الكهر�ب َّ حجم الُمك�ب

تصوير الُهالم فوتوغرافيا لتوف�ي سجل دائم بنتيجة التجربة.

تأويل النتائج

يُستخدم زوج البادئ p35S-cf3/p35S-cr4 للكشف عن الُمعزز CaMV 35S، منتجا ُشدفة مقدارها 123 زوجا قاعديا. ويُنظِّم 
ف للعديد من النباتات المحّورة بجينات من فصائل غ�ي متوافقة مثل فول الصويا من النوع  هذا الُمعزز ظهور سمات الج�ي

.Bt-11 وُساللة الُذرة من نوع GTS 40-3-2 Roundup Ready®

ي والضابط الخاىلي من القوالب أن يقدما أي  ي ُمظهرا نطاقا بحجم 123 زوجا قاعديا. ول ينبغي لضابط السل�ب يجا�ب ويتضخم الضابط الإ
از الِسلسىلي للعينات المختارة غ�ي  ي النتائج المتوقعة، يكون تحليل تفاعل البوليم�ي ي والسل�ب يجا�ب نطاقات. وإذا لم يعط الضابطان الإ

صالح.

 DNA أما إذا أعطا الضابطان النتائج المتوقعة وأعطت العينة نطاقا عند 123 زوجا قاعديا، يمكن أن نزعم أن هذه العينة تحتوي عىل
محّور جينيا.
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nos الكشف عن الُمنهي

HA-nos 118-rو HA-nos 118-f ن سمات البادئَ�ي

HA-nos 118-f

GCATGACGTTATTTATGAGATGGGالتسلسل

24الطول 

ي )غرام لكل مول(
7462.8الوزن الجزي�أ

56.2 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

HA-nos 118-r

GACACCGCGCGCGATAATTTATCCالتسلسل

24الطول 

ي )غرام لكل مول(
7296.9الوزن الجزي�أ

61.2 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط

ي المائة( 	
ي للـ DNA المستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال RRS حي محور بنسبة 0.5 �ف يجا�ب  الضابط الإ

ي المائة( 	
ي للـ DNA المستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال فول صويا حي ُمحّور بنسبة 0 �ف الضابط السل�ب

	 .DNA يُستخدم فيه الماء بدل من الـ ،)Mastermix( ي للمزيج الرئيسي الضابط الخاىلي من القوالب )NTC(: ضابط سل�ب

)Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

تُمَزج الكواشف الكيميائية الالزمة لسلسلة من 10 عينات )تتضمن ضوابط إيجابية وسلبية وخالية من القوالب( معا وفقا للتعليمات 
ي الجدول 12.

الواردة �ف

وينطبق الإجراء التاىلي عىل عينة تحتوي عىل 20 ميكرول�ت من المزيج الرئيسي HA-nos118-f/HA-nos118-r و5 ميكرول�ت من محلول الـ 
. DNA. وتُحَفظ كل المحاليل عىل الثلج أثناء إعداد المزيج الرئيسي

HA-nos118-f/HA-nos118-r الجدول 12: المزيج الرئيسي

يالكواشف الكيميائية
ف النها�أ ك�ي مزيج رئيسي لـ 10 عيناتمزيج رئيسي لعينة واحدةال�ت

وع الأيونات ف μL103.4 μL 10.34ماء معقم م�ف

10x PCR buffer1x2.5 μL25 μL

25 mM MgCl21.5 mM1.5 μL15 μL

4 mM dNTPs0.64 mM4 μL40 μL

20 μM oligonucleotide HA-nos118f0.6 μM0.75 μL7.5 μL

20 μM oligonucleotide HA-nos118r0.6 μM0.75 μL7.5 μL

5 U/μL Taq DNA polymerase0.8 U/reaction0.16 μL1.6 μL

جمالي μL200 μL 20الحجم الإ

	 . أعّد أنبوب تنبيذ سعة 1.5 ملىلي

ي الجدول 12 	
أضف الكواشف الكيميائية متبعا الأمر الُمعطى �ف

ة 	 ف ة وج�ي امزج بلطف المزيج الرئيسي HA-nos118-f/HA-nos118-r بالمص، ثم قم بالتنبيذ لف�ت

از الِسلسىلي سعة 0.2 ملىلي 	 ي أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي
ة من 20 ميكرول�ت �ف قّسم المزيج الرئيسي إىل حصص صغ�ي

أضف 5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA للحصص السابقة 	

ة 	 ف ة وج�ي رج بلطف ثم قم بالتنبيذ لف�ت

ر الحراري 	 ي الُمَدوِّ
از الِسلسىلي �ف ضع أنابيب تفاعل البوليم�ي
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)HA-nos118-f/HA-nos118-r( از الِسلسلي برنامج تفاعل البوليم�ي

الزمندرجة الحرارةالمرحلة

ّ 10 دقائقC°95التمسيخ الأوىلي

25 ثانيةC°95التمسيخ

30 ثانيةC°62التلدين

45 ثانيةC°72التمديد

50عدد الدورات

ي
7 دقائقC°72التمديد النها�أ

4°C∞

ة ثم توضع عىل الثلج. ف ة وج�ي عقب التضخيم، يجري تنبيذ العينات لف�ت

از الِسلسلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

ي وجود بروميد 
ي باستخدام ُهالم الآغاروز �ف از الِسلسىلي باستخدام الرحالن الكهر�ب بعد التضخيم، تُحلل منتجات تفاعل البوليم�ي

يثيديوم )Ethidium Bromide(. ويُمَزج 8 ميكرول�ت من المحلول مع 2 ميكرول�ت من المحلول الُمَنظِّم للتحميل، ثم تُحّمل العينات  الإ
ي 

عىل ُهالم الآغاروز. ويجري الرتحال عند 100 فولت عىل مدار ساعة واحدة. وترتحل ُمحددات الحجم )15 ميكرول�ت من ُسلَّم بروتي�ف
َات )Amplicons( بدقة. وبعد �يان  َّ ي الفتحات المتاخمة للُهالم لتسمح بتحديد حجم الُمك�ب

مقداره 100 زوج قاعدي( كهربيا �ف
ؤ فوق البنفسجي بظهور الـ DNA عىل الُهالم. ويمكن تصوير الُهالم فوتوغرافيا لتوف�ي سجل دائم  ، يسمح الَتَضوُّ ي الرحالن الكهر�ب

بنتيجة التجربة.

تأويل النتائج

يُستخدم زوج البادئ HA-nos118-f/HA-nos118-r للكشف عن الُمنهي nos، منتجا ُشدفة مقدارها 118 زوجا قاعديا. ويتواجد هذا 
ي فول الصويا من النوع Roundup Ready® وُساللت أخرى من النباتات المحّورة بجينات من فصائل غ�ي متوافقة )مثال ُساللة 

الُمنهي �ف
.)Bt-11 الُذرة من نوع

ي ُمظهرا نطاقا بحجم 118 زوجا قاعديا.  يجا�ب ويتضخم الضابط الإ

ي والضابط الخاىلي من القوالب أن يقدما أي نطاقات. ول ينبغي للضابط السل�ب

از الِسلسىلي للعينات المختارة غ�ي صالح. ي النتائج المتوقعة، يكون تحليل تفاعل البوليم�ي ي والسل�ب يجا�ب وإذا لم يعط الضابطان الإ

أما إذا أعطا الضابطان النتائج المتوقعة وأعطت العينة نطاقا عند 118 زوجا قاعديا، إذن فالـ DNA المحّور جينيا لهذه العينة موجود.

از  الكشف المحدد عن فول الصويا من نوع ®GTS 40-3-2 Roundup Ready باستخدام تفاعل البوليم�ي
)End-point PCR( الِسلسىلي الستنتاجي

تمثل هذه الطريقة وسيلة محددة البنية للكشف عن أنواع فول الصويا Roundup Ready( 2-3-GTS 40®( المقاِومة لمبيد الغليفوسيت 
 CaMV ف الُمعزز ي المواد الُمعاَلَجة وغ�ي الُمعاَلَجة بتضخيم تسلسل وحيد النسخة مقداره 172 زوجا قاعديا يمثل منطقة التصال ب�ي

�ف
يا الأجرعية  ي بكت�ي

ف epsps �ف ي تسبق تسلسل الج�ي
يديا )Petunia hybrida( ال�ت ف إشارة استهداف بالستيدة زهرة البيتونيا هاي�ب 35S وب�ي

.Agrobacterium tumefaciens المورمة
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سمات البادئات 

P35S-af2

TGATGTGATATCTCCACTGACGالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6725.4الوزن الجزي�أ

53 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

petu-ar1

TGTATCCCTTGAGCCATGTTGTالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6707.4الوزن الجزي�أ

53 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط

ي المائة( 	
ي للـ DNA المستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال RRS حي ُمحّور بنسبة 0.1 �ف يجا�ب الضابط الإ

ي المائة( 	
ي للـ DNA الُمستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال فول صويا حي ُمحّور بنسبة 0 �ف الضابط السل�ب

	 .DNA يُستخدم فيه الماء بدل من الـ ،)Mastermix( ي للمزيج الرئيسي الضابط خاىلي من القوالب )NTC(: ضابط سل�ب

)Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

تُمَزج الكواشف الكيميائية الالزمة لسلسلة من 10 عينات )تتضمن ضوابط إيجابية وسلبية وخالية من القوالب( معا وفقا للتعليمات 
ي الجدول 13.

الواردة �ف

 .DNA و1 ميكرول�ت من محلول الـ P35S-af2/petu-ar1 وينطبق الإجراء التاىلي عىل عينة تحتوي عىل 24 ميكرول�ت من المزيج الرئيسي
. وتُحَفظ كل المحاليل عىل الثلج أثناء إعداد المزيج الرئيسي

P35S-af2/petu-ar1 الجدول 13: المزيج الرئيسي

يالكواشف الكيميائية
ف النها�أ ك�ي مزيج رئيسي لـ 10 عيناتمزيج رئيسي لعينة واحدةال�ت

وع الأيونات ف μL104 μL 10.4ماء معقم م�ف

10x PCR buffer1x2.5 μL25 μL

 25 mM MgCl21.5 mM1.5 μL15 μL

4 mM dNTPs0.8 mM5 μL50 μL

20 μM oligonucleotide 35s-f20.2 μM0.25 μL2.5 μL

20 μM oligonucleotide petu-r10.2 μM0.25 μL2.5 μL

5 U/µL Taq DNA polymerase0.5 U/reaction0.1 μL1 μL

جمالي μL200 μL 20الحجم الإ

أعّد أنبوب تنبيذ سعة 1.5 ملىلي 	

ي الجدول 13 	
أضف الكواشف الكيميائية متبعا الأمر الُمعطى �ف

ة 	 ف ة وج�ي امزج بلطف المزيج الرئيسي P35S-af2/petu-ar1 بالمص ثم قم بالتنبيذ لف�ت

از الِسلسىلي سعة 0.2 ملىلي 	 ي أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي
ة من 20 ميكرول�ت �ف قّسم المزيج الرئيسي إىل حصص صغ�ي

أضف 5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA للحصص السابقة 	

ة 	 ف ة وج�ي رج بلطف ثم قم بالتنبيذ لف�ت

ر الحراري 	 ي الُمَدوِّ
از الِسلسىلي �ف ضع أنابيب تفاعل البوليم�ي
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)P35S-af2/petu-ar1( از الِسلسلي برنامج تفاعل البوليم�ي

الزمندرجة الحرارةالمرحلة

ّ 10 دقائقC°95التمسيخ الأوىلي

30 ثانيةC°95التمسيخ

30 ثانيةC°60التلدين

25 ثانيةC°72التمديد

35عدد الدورات

ي
3 دقائقC°72التمديد النها�أ

4°C∞

ة ثم توضع عىل الثلج. ف ة وج�ي عقب التضخيم، يجري تنبيذ العينات لف�ت

از الِسلسلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

ي وجود بروميد 
ي باستخدام ُهالم الآغاروز �ف از الِسلسىلي باستخدام الرحالن الكهر�ب بعد التضخيم، تُحلل منتجات تفاعل البوليم�ي

يثيديوم )Ethidium Bromide(. ويُمَزج 8 ميكرول�ت من المحلول مع 2 ميكرول�ت من المحلول الُمَنظِّم للتحميل، ثم تُحّمل العينات  الإ
ي 

عىل ُهالم الآغاروز. ويجري الرتحال عند 100 فولت عىل مدار ساعة واحدة. وترتحل ُمحددات الحجم )15 ميكرول�ت من ُسلَّم بروتي�ف
َات )Amplicons( بدقة. وبعد �يان  َّ ي الفتحات المتاخمة للُهالم لتسمح بتحديد حجم الُمك�ب

مقداره 100 زوج قاعدي( كهربيا �ف
ؤ فوق البنفسجي بظهور الـ DNA عىل الُهالم. ويمكن تصوير الُهالم فوتوغرافيا لتوف�ي سجل دائم  ، يسمح الَتَضوُّ ي الرحالن الكهر�ب

بنتيجة التجربة.

تأويل النتائج

ي فول الصويا من نوع ®Roundup Ready، منتجا ُشدفة 
يُستخدم زوج البادئ P35S-af2/petu-ar1 للكشف عن الِبنية الموجودة �ف

مقدارها 172 زوجا قاعديا. 

ي الُمستحدثات الالحقة من هذا المحصول الحّي 
ي فول الصويا من نوع ®GTS 40-3-2 Roundup Ready و�ف

وتتواجد تلك الِبنية �ف
الُمحّور.

ي ُمظهرا نطاقا بحجم 172 زوجا قاعديا.  يجا�ب ويتضخم الضابط الإ

ي والضابط الخاىلي من القوالب أن يقدما أي نطاقات. ول ينبغي للضابط السل�ب

از الِسلسىلي للعينات المختارة غ�ي صالح. ي النتائج المتوقعة، يكون تحليل تفاعل البوليم�ي ي والسل�ب يجا�ب وإذا لم يعط الضابطان الإ

ي هذا أن الـ DNA لعينة فول الصويا من نوع 
أما إذا أعطا الضابطان النتائج المتوقعة وأعطت العينة نطاقا عند 172 زوجا قاعديا، يع�ف

Roundup Ready 2-3-GTS 40® موجود.

)End-point PCR( از الِسلسىلي الستنتاجي الكشف الُمحدد عن Bt-11 باستخدام تفاعل البوليم�ي

كة سينجينتا، نوفارتس  هذه وسيلة محددة البنية للكشف عن الُذرة Bt-11 الُمنتجة للسموم Bacillus thuringiensis المحورة جينيا )�ث
 adh ي عنا� تسلسل وحيدة النسخة ناشئة من الُذرة

از الِسلسىلي لمنطقة التصال �ف ي المواد الخام بتضخيم تفاعل البوليم�ي
سابقا( �ف

  .)Streptomyces viridochromogenes( يدوكروموجينية ف pat من المتسلسلة الف�ي 1S-Intron2 )IVS2( وج�ي
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سمات البادئات 

IVS2-2

CTGGGAGGCCAAGGTATCTAATالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6799.5الوزن الجزي�أ

54.8 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

PAT-B

GCTGCTGTAGCTGGCCTAATCTالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6717.4الوزن الجزي�أ

56.7 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط

ي المائة( 	
ي للـ DNA المستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال Bt-11 حي ُمحّور بنسبة 1 �ف يجا�ب الضابط الإ

ي المائة( 	
ي للـ DNA المستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال الُذرة الحية ُمحّورة بنسبة 0 �ف الضابط السل�ب

	 .DNA يستخدم فيه الماء بدل من الـ ، ي للمزيج الرئيسي الضابط خاىلي من القوالب )NTC(: ضابط سل�ب

)Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

تُمَزج الكواشف الكيميائية الالزمة لسلسلة من 10 عينات )تتضمن ضوابط إيجابية وسلبية وخالية من القوالب( معا وفقا للتعليمات 
ي الجدول 14.

الواردة �ف

وينطبق الإجراء التاىلي عىل عينة تحتوي عىل 20 ميكرول�ت من المزيج الرئيسي IVS2-2/PAT-B و5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA. وتُحَفظ 
. كل المحاليل عىل الثلج أثناء إعداد المزيج الرئيسي

IVS2-2/PAT-B الجدول 14: المزيج الرئيسي

يالكواشف الكيميائية
ف النها�أ ك�ي مزيج رئيسي لـ 10 عيناتمزيج رئيسي لعينة واحدةال�ت

وع الأيونات ف µL115.5 µL 11.55 ماء معقم م�ف

10x PCR buffer1x 2.5 µL25 µL

 25 mM MgCl22 mM2 µL20 µL

4 mM dNTPs 0.4 mM2.5 µL25 µL

20 µM oligonucleotide IVS2-20.5 µM0.63 µL6.25 µL

20 µM oligonucleotide PAT-B0.5 µM0.63 µL6.25 µL

5 U/µL Taq DNA polymerase1 U/reaction0,2 µL2 µL

ي
µL200 µL 20الحجم النها�أ

أعّد أنبوب تنبيذ سعة 1.5 ملىلي 	

ي الجدول 14 	
أضف الكواشف الكيميائية متبعا الأمر الُمعطى �ف

ة 	 ف ة وج�ي امزج بلطف المزيج الرئيسي IVS2-2/PAT-B بالمص ثم قم بالتنبيذ لف�ت

از الِسلسىلي سعة 0.2 ملىلي 	 ي أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي
ة من 20 ميكرول�ت �ف قّسم المزيج الرئيسي إىل حصص صغ�ي

أضف 5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA للحصص السابقة 	

ة 	 ف ة وج�ي رج بلطف ثم تنبيذ لف�ت

ر الحراري 	 ي الُمَدوِّ
از الِسلسىلي �ف ضع أنابيب تفاعل البوليم�ي
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	 )IVS2-2/PAT-B( از الِسلسلي برنامج تفاعل البوليم�ي

الزمندرجة الحرارةالمرحلة

ّ 12 دقيقةC°95التمسيخ الأوىلي

30 ثانيةC°95التمسيخ

30 ثانيةC°64التلدين

30 ثانيةC°72التمديد

40عدد الدورات

ي
10 دقائقC°72التمديد النها�أ

4°C∞

ة ثم توضع عىل الثلج. ف ة وج�ي عقب التضخيم، يجري تنبيذ العينات لف�ت

از الِسلسلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

ي وجود بروميد 
ي باستخدام ُهالم الآغاروز �ف از الِسلسىلي باستخدام الرحالن الكهر�ب بعد التضخيم، تُحلل منتجات تفاعل البوليم�ي

يثيديوم )Ethidium Bromide(. ويُمَزج 8 ميكرول�ت من المحلول مع 2 ميكرول�ت من المحلول الُمَنظِّم للتحميل، ثم تُحّمل العينات  الإ
ي 

عىل ُهالم الآغاروز. ويجري الرتحال عند 100 فولت عىل مدار ساعة واحدة. وترتحل ُمحددات الحجم )15 ميكرول�ت من ُسلَّم بروتي�ف
َات )Amplicons( بدقة. وبعد �يان  َّ ي الفتحات المتاخمة للُهالم لتسمح بتحديد حجم الُمك�ب

مقداره 100 زوج قاعدي( كهربيا �ف
ؤ فوق البنفسجي بظهور الـ DNA عىل الُهالم. ويمكن تصوير الُهالم فوتوغرافيا لتوف�ي سجل دائم  ، يسمح الَتَضوُّ ي الرحالن الكهر�ب

بنتيجة التجربة.

تأويل النتائج

ي الُذرة من نوع Bt-11، منتجا ُشدفة مقدارها 189 زوجا قاعديا. 
يُستخدم زوج البادئ PAT-B/2-IVS2 للكشف عن الِبنية الموجودة �ف

ي الُمستحَدثات الالحقة من هذا المحصول الحي الُمحّور.
ي الُذرة من نوع Bt-11 و�ف

وتتواجد تلك الِبنية �ف

م نطاقا بحجم 189 زوجا قاعديا.  ي أن يُضخِّ يجا�ب وينبغي للضابط الإ

ي والضابط الخاىلي من القوالب أن يقدما أي نطاقات. ول ينبغي للضابط السل�ب

از الِسلسىلي للعينات المختارة غ�ي صالح. ي النتائج المتوقعة، يكون تحليل تفاعل البوليم�ي ي والسل�ب يجا�ب وإذا لم يعط الضابطان الإ

ي هذا أن الـ DNA لعينة Bt-11 موجود.
أما إذا أعطا الضابطان النتائج المتوقعة وأعطت العينة نطاقا عند 189 زوجا قاعديا، يع�ف

از الِسلسىلي الستنتاجي  الكشف اُلمحدد عن الُذرة من نوع MON810 باستخدام تفاعل البوليم�ي
)End-point PCR(

ي المواد الُمعاَلَجة وغ�ي 
ات المحّورة جينيا �ف هذه وسيلة محددة بمستحَدث حي محّور للكشف عن الُذرة MON810 المحمية من الحسث

 CaMV 35S أ من ُمعزز ف وعنرص التسلسل الدخيل الناسث الُمعاَلَجة بتضخيم منطقة حد الندماج من الـ DNA وحيد النسخة من الَمج�ي
. ي المخت�ب

نتيجة للمزج الذي أُجري �ف
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سمات البادئات 

VW01

TCGAAGGACGAAGGACTCTAACGالتسلسل

23الطول 

ي )غرام لكل مول(
7106,7الوزن الجزي�أ

C°57.1نقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

VW03

TCCATCTTTGGGACCACTGTCGالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6677,4الوزن الجزي�أ

C°56.7نقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط

ي للـ DNA المستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية تحتوي عىل نسبة مئوية معينة من المواد المحّورة جينيا. 	 يجا�ب الضابط الإ

ي المائة( 	
ي للـ DNA الُمستهَدف: الـ DNA من مادة مرجعية )مثال الُذرة الحية الُمحّورة بنسبة 0 �ف الضابط السل�ب

	 .DNA يستخدم فيه الماء بدل من الـ ، ي للمزيج الرئيسي الضابط الخاىلي من القوالب )NTC(: ضابط سل�ب

)Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

تُمَزج الكواشف الكيميائية الالزمة لعينة واحدة معا وفقا للجدول 15.

ينطبق الإجراء التاىلي عىل عينة تحتوي عىل 20 ميكرول�ت من المزيج الرئيسي VW01/VW03 و5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA. تُحَفظ كل 
. المحاليل عىل الثلج أثناء إعداد المزيج الرئيسي

VW01/VW03 الجدول 15: المزيج الرئيسي

يالكواشف الكيميائية
ف النها�أ ك�ي مزيج رئيسي لـ 10 عيناتمزيج رئيسي لعينة واحدةال�ت

وع الأيونات ف µL115.5 µL 11.55ماء معقم م�ف

10x PCR buffer1x2.5 µL25 µL

 25 mM MgCl22 mM2 µL20 µL

4 mM dNTPs0.4 mM2.5 µL25 µL

20 µM oligonucleotide VW010.5 µM0.63 µL6.25 µL

20 µM oligonucleotide VW030.5 µM0.63 µL6.25 µL

5 U/µL Taq DNA polymerase1 U/reaction0.2 µL2 µL

ي
µL200 µL 20الحجم النها�أ

أعّد أنبوب تنبيذ سعة 1.5 ملىلي 	

ي الجدول 15 	
أضف الكواشف الكيميائية متبعا الأمر الُمعطى �ف

ة 	 ف ة وج�ي امزج بلطف المزيج الرئيسي VW01/VW03 بالمص ثم قم بالتنبيذ لف�ت

از الِسلسىلي سعة 0.2 ملىلي 	 ي أنابيب تفاعل لتفاعل البوليم�ي
ة من 20 ميكرول�ت �ف قّسم المزيج الرئيسي إىل حصص صغ�ي

أضف 5 ميكرول�ت من محلول الـ DNA للحصص السابقة 	

ة 	 ف ة وج�ي رج بلطف ثم قم بالتنبيذ لف�ت

ر الحراري 	 ي الُمَدوِّ
از الِسلسىلي �ف ضع أنابيب تفاعل البوليم�ي
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)VW01/VW03( از الِسلسلي برنامج تفاعل البوليم�ي

الزمندرجة الحرارةالمرحلة

ّ 12 دقيقةC°95التمسيخ الأوىلي

30 ثانيةC°95التمسيخ

30 ثانيةC°64التلدين

30 ثانيةC°72التمديد

40عدد الدورات

ي
10 دقائقC°72التمديد النها�أ

4°C∞

ة ثم توضع عىل الثلج. ف ة وج�ي عقب التضخيم، يجري تنبيذ العينات لف�ت

از الِسلسلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

ي وجود بروميد 
ي باستخدام ُهالم الآغاروز �ف از الِسلسىلي باستخدام الرحالن الكهر�ب  بعد التضخيم، تُحلل منتجات تفاعل البوليم�ي

يثيديوم )Ethidium Bromide(. ويُمَزج 8 ميكرول�ت من المحلول مع 2 ميكرول�ت من المحلول الُمَنظِّم للتحميل، ثم تُحّمل العينات  الإ
ي 

عىل ُهالم الآغاروز. ويجري الرتحال عند 100 فولت عىل مدار ساعة واحدة. وترتحل ُمحددات الحجم )15 ميكرول�ت من ُسلَّم بروتي�ف
َات )Amplicons( بدقة. وبعد �يان  َّ ي الفتحات المتاخمة للُهالم لتسمح بتحديد حجم الُمك�ب

مقداره 100 زوج قاعدي( كهربيا �ف
ؤ فوق البنفسجي بظهور الـ DNA عىل الُهالم. ويمكن تصوير الُهالم فوتوغرافيا لتوف�ي سجل دائم  ، يسمح الَتَضوُّ ي الرحالن الكهر�ب

بنتيجة التجربة.

تأويل النتائج

ي الُذرة من نوع MON810، منتجا ُشدفة مقدارها 170 زوجا قاعديا. 
يُستخدم زوج البادئ VW01/VW03 للكشف عن الِبنية الموجودة �ف

ي الُمستحَدثات الالحقة من هذا المحصول الُمحّور جينيا.
ي الُذرة من نوع MON810 و�ف

وتتواجد تلك الِبنية �ف

م نطاقا بحجم 170 زوجا قاعديا.  ي أن يُضخِّ يجا�ب وينبغي لضابط الإ

ي ول للضابط الخاىلي من القوالب أن يقدم أي نطاقات. ول ينبغي للضابط السل�ب

از الِسلسىلي للعينات المختارة غ�ي صالح. ي النتائج المتوقعة، يكون تحليل تفاعل البوليم�ي ي والسل�ب يجا�ب وإذا لم يعط الضابطان الإ

ي هذا أن الـ DNA لعينة MON810 موجود.  
أما إذا أعطى الضابطان النتائج المتوقعة وأعطت العينة نطاقا عند 170 زوج قاعدي، يع�ف

از الِسلسىلي المتخصص  تفاعل البوليم�ي

ــتخدام  ــتهَدف باس ــل الـــ DNA املس ــم تسلس ــة إىل تضخي باإلضاف
إجــراءات تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل املعتــادة التــي ســبق 
ــن  ــددة م ــة متع ــات متخصص ــر تنوع ــرى تطوي ــد ج ــا، فق ذكره
ــام يــيل  ــرد في ــة. وت تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل لتطبيقــات معين
قامئــة غــري حرصيــة ببعــض تقنيــات تفاعــل البوليمــرياز الٍسلســيل 

ــخيي.  ــرب تش ــتَخَدم يف مخت ــد تُس ــي ق ــيوعا الت ــر ش األك

از الِسلسىلي المتعدد  تفاعل البوليم�ي

عــادة مــا يتضمــن تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل املعتــاد اســتخدام 
ــادئ واحــد يف املــرة الواحــدة لتضخيــم تسلســل مســتهَدف  زوج ب
معــني، أمــا تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل املتعــدد فيســتخدم أزواجــا 

ــتهَدفة يف  ــالت مس ــدة تسلس ــم ع ــات لتضخي ــن البادئ ــددة م متع
نفــس الوقــت عــىل النحــو املوضــح يف الشــكل 22.

ــم تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل املتعــدد، يجــب  وبالنســبة لتضخي
ــة يف  ــا درجــات حــرارة متامثل ــات بحيــث يكــون له ــم البادئ تصمي
ــك، ينبغــي أن تكــون أطــوال املنتجــات  التلديــن. وعــالوة عــىل ذل
املَُضّخمــة متامثلــة، مبــا أن االختالفــات الكبــرية يف أطــوال أحامض الـ 
ل تضخيــم الهــدف األقــرص عــىل الهــدف  DNA املســتهَدفة ســتُفضِّ
ــة.  م ــات املَُضخَّ ــة للمنتَج ــة متباين ــؤدي إىل إنتاجي ــام ي ــول، م األط
ــل املَُنِظمــة لتفاعــل البوليمــرياز  ــل املحالي ــك، متي ــة إىل ذل وباإلضاف
الِسلســيل املتعــدد ألن تتطلــب إضافــات لتخفيــض احتامليــة وقــوع 
 DNA ــدفات الـــ ــد ُش ــز ض ــدوث متيي ات وح ــربِّ ــني املك ــس ب تناف

ــة التضخيــم.  ــاء عملي األطــول أثن
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وتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل املتعــدد متميــز يف قدرتــه عــىل 
خفــض زمــن التحليــل وتكلفتــه بدرجــة هائلــة. إال أن وجــود 
بادئــات متعــددة يف أنبــوب تفاعــل وحيــد قــد يتســبب يف وقــوع 
 (Mispriming) مشــكالت، مثــل زيــادة فــرص وقــوع خلــل البــادئ
ــري املحــَددة  ــم ملنتجــات تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل غ أو تضخي
أو اقــرتان جزيئــات البــادئ ببعضهــا ُمَشــِكلَة جزيئــات ثنائيــة 
ــرص  ــدفات أق ــيل لُش ــم تفضي ــدوث تضخي (Prmer-Dimer) أو ح

 .DNA طــوال مــن ُشــدفات الـــ

)Real time PCR( ي
از الِسلسىلي الآ�ف تفاعل البوليم�ي

 (End-point PCR) ــرياز الِسلســيل االســتنتاجي ــل البوليم يف تفاع
الــذي ســبق توضيحــه تخضــع منتجــات التفاعــل عــادة للتحليــل يف 
نهايــة التفاعــل. إال أنــه مــع التقــدم يف تكنولوجيا تفاعــل البوليمرياز 
ــة  ــدار عملي ــىل م ــا ع ــات وجمعه ــد املعلوم ــن رص ــيل ميك الِسلس
ــذه  ــت ه ــا. وأُتيح ــيل آني ــرياز الِسلس ــل البوليم ــج تفاع ن ُمنتَ ــوُّ تَك
رات الحراريــة (Thermocyclers) التــي  التكنولوجيــا بتطويــر املـُـَدوِّ
تجمــع مــا بــني وظيفــة التدويــر الحــراري التقليديــة والقــدرة عــىل 

ــع بتفاعــل البوليمــرياز  ــات املتألقــة. ويُضطَلَ الكشــف عــن االنبعاث
الِسلســيل اآلين، الــذي يُعــرف أيضــا بتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 
ــا تألقــا مبقــدار  ــي (qPCR)، يف وجــود صبغــات ينبعــث منه الَكّم
يتناســب مــع كميــة الـــ DNA بينــام تــزداد كميتــه مــع كل دورة 
تفاعــل. وبتســجيل مقــدار التألــق املنبعــث يف نهايــة كل دورة، مــن 
املمكــن رصــد التفاعــل الصــادر عــن تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 
أثنــاء طــوره التضاُعفــي. وعليــه، ميكــن تحديــد مقــدار نســبة 
ــة  ــة تصنيفي ــدد بفئ ــل مح ــبة لتسلس ــتَهَدف بالنس ــل املُس التسلس

معينــة يف مــادة االســتهالل.

تتمثــل مميــزات اســتخدام تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين فيــام 
يــيل:

1-  القــدرة عــىل جمــع البيانــات أثنــاء طــور التضخيــم املتضاعــف 
ــة التــي  ــك فقــط يف نقطــة النهاي ــة بفعــل ذل للتفاعــل مقارن
اســتقر عندهــا التفاعــل (Plateau End-point)، مــام يســمح 

بتحديــد كَمــي دقيــق.

2-  ال يتعــني املعالجــة فيــام بعــد تفاعــل البوليمــرياز السلســيل أو 
يتعــني الحــد األدىن منهــا عنــد االضطــالع بتفاعــل البوليمــرياز 

الِسلســيل اآلين، مــام يحــد مــن خطــر التلويــث.

3-  وســيلة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين حساســٌة جــدا 
القالــب.   DNA الـــ مــن  الكشــف حتــى 1-10 نســخ  وميكــن 

وتعتمــد درجــة تحديــد وســيلة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 
اآلين عــىل (1) العنــارص الكيميائيــة املســتخدمة لتوليــد تفاعــل 
اإلشــارة.  لرصــد  املســتخَدمة  األداة   (2) و  ورصــده  التضخيــم 
ــرض  ــذا الغ ــَورت له ــي تَطَ ــة الت ــارص الكيميائي ــن العن ــد م العدي
ــني  ــابري التهج ــام (Intercalating Dyes) ومس ــاغ اإلقح ــل أصب مث
ــني  ــل اثن ــا لتفاصي ــيل توضيح ــام ي (Hybridisation Probes). في

مــن أكــر العنــارص الكيميائيــة شــيوعا يف االســتخدام:

از الِسلسىلي المتعدد. الشكل 22: تمثيل تخطيطي لتفاعل البوليم�ي

 DNA قحام بالشق الأصغر من الـ (. وترتبط صبغات الإ قحام )مثل صبغة أخرصف ساي�ب الشكل 23: رسم تخطيطي لطريقة عمل صبغات الإ
يط مزدوج السث
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)SYBR® Green( صبغة أخ�ف ساي�ب

 DNA أخــرض ســايرب هــو صبغــة إقحــام ترتبــط بالشــق األصغر مــن
مــزدوج الرشيــط، عنــد ارتباطــه بالـــ DNA تــزداد كثافــة االنبعاثات 
املتألقــة وبذلــك ميكــن أن يكشــف عنهــا مقيــاس التألــق املوجــود يف 
ات مزدوجــة  ر الحــراري (الشــكل 23). وكلــام زاد إنتــاج املُكــربِّ املـُـَدوِّ
الرشيــط عقــب كل دورة مــن دورات تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، 
كلــام زادت قــوة اإلشــارة املنبعثــة مــن صبغــة أخــرض ســايرب. ومــع 
ذلــك، ينبغــي مالحظــة أن طــول املَُكــربِّ مــزدوج الرشيــط يؤثــر أيضا 
عــىل قــوة اإلشــارة، مبعنــى أن املُنتــج األطــول ســيولّد إشــارة أقــوى 
مــن املُنتــج األقــرص. ولذلــك، قــد يتعــرض التحديــد الَكّمــي لوجــود 
كائــن حــي محــّور للعرقلــة إذا تبايــن املُكــربِّ املحــدد بالكائــن 
الحــي املحــّور يف الطــول بالنســبة للُمكــربِّ املختــار املحــدد بالفئــة 

التصنيفيــة. 

ــم منتجــات  ــة أخــرض ســايرب لرصــد تضخي وميكــن اســتخدام صبغ
ــض  ــط بغ ــزدوج الرشي ــيل ألي DNA م ــرياز الِسلس ــل البوليم تفاع
ــري  ــد يكــون هــذا اإلجــراء غ ــك، ق ــع ذل ــن تسلســله. وم النظــر ع
مــؤاٍت مبــا أنــه يعنــي أنــه ميكــن للصبغــة أن تُقَحــم مــع تسلســالت 
ــة  ــادئ مقرتن ــة مــن الب ــات ثنائي DNA غــري محــددة أو مــع جزيئ
ببعضهــا (Primer Dimers) معطيــة إشــارات إيجابيــة زائفــة. 
ولكــن ميكــن التعويــض عــن وجــود إشــارة التألــق التــي قــد 
تظهــر نتيجــة ألحــامض الـــ DNA غــري املحــَددة ونتيجــة لجزيئــات 
البــادئ الثنائيــة املقرَتَنــة ببعضهــا يف بعــض األجهــزة، وذلــك بإجــراء 
تحليــل ملنحنــى االنصهــار. ويُجــرى هــذا بعــد املرحلــة النهائيــة مــن 
ــع  تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، إذ تُصهــر املنتجــات ببــطء وتُجَم
ــة  ــه درج ــط ل ــزدوج الرشي ــا أن كل DNA م ــق. ومب ــات التأل بيان
ــات  ــة املكون ــد كَمي ــن تحدي ــن املمك ــار، م ــة لالنصه ــرارة معين ح
التــي تختلــف يف درجــة حــرارة االنصهــار يف مزيــج تفاعــيل منفــرد، 
ــي.  ــد الكّم ــات غــري املحــَددة مــن التحدي ــك نســتبعد املكون وبذل

)Taqman® Assay( فحص تاكمان

ــاز لباعــث  ــاء النوكلي ــذي يُســمى أيضــا بـ”كيمي فحــص تاكــامن، ال
ــق 5’” (Fluorogenic 5’ Nuclease Chemistry)، يســتخدم  التأل
مقاربــة مختلفــة تتضمــن اســتخدام مســبار يرتبــط بتسلســل معــني 
ــرياز الِسلســيل.  ــل البوليم ــاديّئ تفاع ــني ب ــع ب ــن الـــ DNA الواق م
ــد  ــد الطــرف 5’ وبخــاّمد عن واملســبار موســوم بصبغــة متألقــة عن

الطــرف 3’. 

ويستغل فحص تاكامن مبدأين محددين:

نشــاط نوكليــاز 5’ لبوليمــرياز اإلنزيــم تــاك: باإلضافــة إىل القــدرة  	
 DNA ــات مــن أجــل نَســخ تسلســل الـــ عــىل اســتطالة البادئ
 ،5’3’ املســتهَدف، ميتلــك اإلنزيــم تــاك أيضــا نشــاط نوكليــاز
مــام يســمح لــه بإزالــة أي DNA مــزدوج الرشيــط ناحيــة 

ــد. الطــرف 3’، كــام قــد يعــوق تخليــق الرشيــط الجدي

نقــل الطاقــة بالرنــني املتألــق (FRET) هــو ظاهــرة لنقــل  	
الطاقــة، تقــع حــني يكــون جــزآن مــن الفلورفــور عــىل مقربــة 
ــك عــىل مســافة  ــون ذل ــا يك ــادة م ــام البعــض. وع ــن بعضه م
ــور  ــزيء فلوروف ــل ج ــد، ينق ــه التحدي ــىل وج Å 100-10. وع
واهــب يف حالــة طاقــة مســتثارة طاقتــه املســتثارة لجــزيء 
ــل  ــث يتداخ ــه، بحي ــة من ــىل مقرب ــع ع ــي يق ــور متلق فلوروف
طيــف االمتصــاص للجــزيء املتلقــي مــع طيــف انبعــاث التألــق 
للجــزيء الواهــب، عــىل النحــو املوضــح يف الشــكل 24. وميكــن 
ــث  ــوء املنبع ــد الض ــا أن يخم ــي إم ــور املتلق ــزيء الفلوروف لج
مــن الجــزيء الواهــب وإمــا أن يبعــث ضــوءا ذا طــول موجــي 

أطــول.

الشكل 24: رسم تخطيطي يمثل نقل الطاقة من جزيء فلوروفور واهب إىل جزيء فلوروفور متلقي.
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وبالتــايل بنــاء عــىل هذيــن املبدأيــن، يتطلــب فحــص تاكــامن 
ــه  ــغ طول ــد يبل ــون أوليجونوكليوتي ــا يك ــادة م ــبار ع ــم مس تصمي
ــرارة  ــة ح ــن درج ــىل م ــار أع ــرارة انصه ــة ح ــدة بدرج 20-30 قاع
ــوي  ــا. ويحت ــة تقريب ــات مئوي ــدار 10 درج ــات مبق ــار البادئ انصه
املســبار عــىل صبغــة متألقــة دالّــة عنــد الطــرف 5’ وصبغــة 
ــد املســبار  ــد الطــرف 3’ (الشــكل 25). وال ميكــن متدي مخمــدة عن

ــد. ــرتض التمدي ــذي يع ــاّمد ال ــود الخ ــرا لوج ــادئ نظ ــل الب مث

وأثنــاء تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، يتلــدن املســبار بصفــة خاصــة 
مــع الـــ DNA املســتهَدف بــني موقعــّي البــادئ األمامــي والعكــي. 
وحــني يكــون املســبار ســليام، يــؤدي قــرب الصبغــة الدالّــة لصبغــة 
الخــاّمد إىل تثبيــط التألــق الــداّل كنتيجــة لظاهــرة FRET. وأثنــاء 
ــخ نشــاط نوكليــاز 5’ لبوليمــرياز اإلنزيــم تــاك  طــور التضخيــم، يُفسِّ
ــؤدي إىل  ــام ي ــق، م ــث التخلي ــط حدي ــدد الرشي ــام مُي املســبار، بين
ــم. ويُكَشــف عــن تراكــم  ــاء اســتمرار التضخي ــق أثن ــادة يف التأل زي
تألــق  الزيــادة يف  الِسلســيل برصــد  البوليمــرياز  تفاعــل  ُمنتَــج 
الصبغــة الدالـّـة. وتحــدث هــذه العمليــة أثنــاء كل دورة وال تتدخــل 

ــج. يف الرتاكــم املتضاعــف للُمنتَ

وتتضمــن مميــزات فحــص تاكــامن (®Taqman) زيــادة درجــة 
التحديــد نظــرا للتهجــني املحدد للمســبار مــع الـ DNA املســتهَدف. 
وعــالوة عــىل ذلــك، ميكــن وســم املســابري بصبغــات دالّــة مختلفــة 
ــن  ــي ميك ــة الت ــالت املختلف ــدد التفاع ــمح بتع ــام يس ــزة م وممي
إجراؤهــا يف أنبــوب تفاعــل واحــد. إال أن أحــد عيــوب فحــص 
تاكــامن يتمثــل يف الحاجــة إىل تصميــم مســابري مختلفــة وتخليقهــا 
لــكل تسلســل مســتهَدف، وهــو مــا قــد يكــون مكلفــا ومســتهلكا 

ــت. للوق

از الِسلسىلي تحليل منتجات تفاعل البوليم�ي

مقدمة 

مبجــرد اكتــامل التضخيــم باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، 
يجــب اتخــاذ خطــوات املعالجــة ملرحلــة مــا بعــد التفاعــل إلظهــار 
ــن  ــيتان ميك ــيلتان أساس ــد وس ــة. وتوج ــم الناتج ــات التضخي منتج

اســتخدامهام لهــذا الغــرض عــىل النحــو املبــني أدنــاه.

ي باستخدام الُهالم قحام والرحالن الكهر�ب أصباغ الإ

ــادة  ــيلة معت ــاروزي وس ــالم اآلغ ــريب خــالل اله ــد الرحــالن الكه يُع
ــا  ــا وتنقيته ــد هويته ــدفات الـــ DNA وتحدي ــتَخدم لفصــل ُش تُس

ــيل.  ــرياز الِسلس ــل البوليم ــب تفاع عق

ــال  ــريب (Electrophoresis) ارتح ــح الرحــالن الكه ــف مصطل ويص
تأثــري حقــل  الضخمــة (Macromolecules) تحــت  الجزيئــات 
ــي الـــ  ــة، وه ــات الضخم ــال الجزيئ ــؤدي إىل انفص ــام ي ــريب، م كه
ــواص  ــدد خ ــحنتها. وتُح ــاس ش ــىل أس ــة، ع ــذه الحال DNA يف ه
ــريب أن  ــل الكه ــا للحق ــن به ــي ميك ــة الت ــم الرع ــزيء الضخ الج
 (Agarose Gel) يُحركــه عــرب وســيط هالمــي مثــل ُهــالم اآلغــاروز

ــكل 30.  ــح يف الش ــو املوض ــىل النح ع

 )TaqMan ® Gene Expression Assay( ف ي الذي يعتمد عىل فحص تاكمان لمظاهر الج�ي
از الِسلسىلي الآ�ف الشكل 25: تخطيط لتفاعل البوليم�ي

.)https://doi.org/10.1186/1471-2164-7-59( Wang et al. 2006 المصدر: استنسخ من دراسة

https://doi.org/10.1186/1471-2164-7-59
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ف فئات خاصة من مساب�ي التهج�ي

ف المستحدثة وأنواع مختلفة منها  ، ُطور العديد من تصميمات مساب�ي التهج�ي از الٍسلسىلي ي مجال تحليل تفاعل البوليم�ي
ي ظل التقدم �ف

�ف
ي يمكن استخدامها.

ف ال�ت . ويرد فيما يىلي وصف لأنواع أخرى من مساب�ي التهج�ي ي
از الِسلسىلي الآ�ف تتوافر لتحليل تفاعل البوليم�ي

مساب�ي رابط الشق الئصغر 

ف يلتحق  ي يرتبط بالشق الأصغر من الـ DNA بقوة انجذاب عالية. وح�ي
رابط الشق الأصغر )Minor Groove Binder( هو ببتيد ثال�ث

ف المسبار  يط، ذلك الشق الذي نشأ ب�ي بمسبار، فإنه يزيد من استقرار التلدين بالطي داخل الشق الأصغر من الـ DNA مزدوج السث
ف 13 إىل 20  ة جدا، عادة ما ب�ي ي أنه يمكن تصميم مساب�ي MGB بحيث تكون قص�ي

ي الستقرار تع�ف
ف التسلسل المستهَدف. والزيادة �ف وب�ي

از الِسلسىلي الَكمي وخاصة بالنسبة للفحوص المتعددة. ويسمح  ات بالنسبة لتفاعل البوليم�ي ف ف مساب�ي MGB بعدة مم�ي قاعدة. وتتم�ي
ي 

ف الفحوص الفردية، كما تَُمِكُننا درجة التحديد الأعظم �ف الأداء الطيفي الُمحّسن بالحصول عىل درجة أعظم من الدقة والتساق ب�ي
ف الهدف. وعالوة عىل ذلك، كلما صغر حجم المسبار، كلما كان من الأسهل تصميم الفحوص، وذلك بتقديم  ف من تَحسن تمي�ي التهج�ي
ِّ إىل الحد الأد�ف باستخدام  نطاق أك�ب بغرض أن تتناسب المساب�ي ضمن مناطق مستهَدفة أقرص طول. ويمكن الحد من حجم الُمك�ب

مساب�ي MGB أقرص طول. ويمكن استخدام رابط الشق الأصغر مع فحص تاكمان )®Taqman(، فمجموعة MGB ملتحقة لدى الطرف 
ن رابط الشق الأصغر بالطرف 5’ من المسبار بينما  ي مساب�ي إكلبس )Eclipse( حيث يق�ت

3’ مع صبغة الخّماد. ويمكن أيضا استخدامها �ف
ي يُبقي الفلوروفور والخّماد عىل مقربة. وبمجرد تلدين 

الخّماد والفلوروفور عىل الطرف 3’. ويتواجد المسبار غ�ي المهّجن كملف عشوا�أ
ي الذي يقدمه رابط الشق الأصغر، يكون كل من الفلوروفور والخّماد بعيدين 

المسبار مع التسلسل الذي يستهِدفه ومع الستقرار الإضا�ف
ي الشكل 26.

عن بعضهما بما يكفي بحيث يجري الكشف عن التألق عىل النحو الموضح �ف

الشكل 26. رسم تخطيطي لآلية عمل مساب�ي إكلبس.

ن المتألق ن العاملة بنقل الطاقة بالرن�ي مساب�ي التهج�ي

ف المتألق كزوج، أحدهما مسبار موسوم بجزيء فلوروفور واهب، والآخر موسوم  ف العاملة بنقل الطاقة بالرن�ي ُصممت مساب�ي التهج�ي
 DNA ف المتألق لتتهجن مع المناطق المتاخمة من الـ ف العاملة بنقل الطاقة بالرن�ي بجزيء فلوروفور متلقي. وقد ُصممت مساب�ي التهج�ي

ب جزيئا الفلوروفور من بعضهما البعض مما يؤدي إىل  ن كال المسبارين، يق�ت القالب، مسافة حواىلي 1 إىل 5 نوكليوتيدات. وإذا تهجَّ
ي الشكل 27.

ف المتألق وانطالق إشارة من جزئ الفلورفور المتلقي عىل النحو الموضح �ف حدوث نقل الطاقة بالرن�ي



81 كتيب التدريب الخاص بالكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها 

ف المتألق. ف العاملة بنقل الطاقة بالرن�ي الشكل 27: رسم تخطيطي لآلية عمل مساب�ي التهج�ي

 )Molecular Beacons( المنارات الجزيئية

المنارات الجزيئية هي مساب�ي DNA ُصِمَمت لحتواء بنية حلقة جذعية )Stem-Loop Structure(. والتسلسل الحلقي مكمل للهدف 
ي الشكل 28. ويرتبط الطرفان 

لة لبعضها البعض عىل النحو الموضح �ف المحدد للمسبار، بينما ُصممت التسلسالت الجذعية لتكون ُمَكمِّ
ب جزيء الفلوروفور والخّماد من بعضهما  5’ و3’ تساهميا بجزيء فلوروفور وبخّماد. وعندما تكون بنية الحلقة الجذعية مغلقة، يق�ت

ي وجود تسلسل ُمكمل، ينبسط المسبار 
ي انبعثت من جزيء الفلوروفور. و�ف

ي هذه الحالة، يمتص الخّماد كل الفوتونات ال�ت
البعض. و�ف

ويتهجن مع الهدف. وينفك جزيء الفلوروفور من الخّماد ويتس�ف الكشف عن التألق. 

الشكل 28: مبدأ التشغيل للمنارات الجزيئية. 

ي درجات الحرارة الفسيولوجية، ويفصل زوجا من الفلوروفور 
ي الحلقة يرتبط تلقائيا بالـ DNA المستهَدف �ف

مالحظة: تسلسل المسبار �ف
د. ي النهايات، ويستعيد تألق الفلوروفور الُمَخمَّ

ف �ف والخّماد المتصل�ي
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ويُجــرى الرحــالن الكهــريب مبــزج عينــة الـــ DNA مــع صبغــة 
تحميــل (Loading Dye) ووضعهــا عــىل ُهــالم آغــاري مغمــور يف 
ــالم، مــام  ــار كهــريب عــرب الُه ــم (Buffer). ويــري تي ــول ُمَنظِّ محل
يــؤدي إىل لفــظ جزيئــات الـــ DNA مــن القطــب الكهــريب الســالب 
“الكاثــود” وانجذابهــا يف الوقــت نفســه للقطــب الكهــريب املوجــب 
ــال  ــة “غرب ــاروز مبثاب ــالم اآلغ ــكاك ُه ــوة احت ــون ق ــود”. وتك “اآلن
جزيئــي” بينــام يكــون الـــ DNA مجــربا عــىل التحــرك عــرب املســام 
 DNA املوجــودة داخــل الُهــالم. ويعتمــد معــدل ارتحــال ُشــدفة الـــ

عــرب الُهــالم عــىل العوامــل التاليــة: 

قوة الحقل الكهريب. 	

القــوة اآليونيــة للمحلــول املُنظِّــم الــذي تتحــرك فيــه الجزيئــات  	
ودرجــة حرارتــه.

درجة طرد املاء النسبية يف العينات. 	
حجم الجزيئات وهيئتها. 	

ــات التــي  ــم باتســاق كل العين ــة األوىل تهت ومبــا أن العوامــل الثالث
ترتحــل عــىل الُهــالم نفســه، يحــدد حجــم ُشــدفة الـــ DNA معــدل 
ارتحالهــا، فرتتحــل الُشــدفات األقــرص بصــورة أرسع مــن الشــدفات 
ــلَّم،  ــالم بالُس ــات عــىل الُه ــة موضــع النطاق األطــول. وميكــن مقارن
ــة  ــة معروف ــدفات ذات أحجــام متنوع ــن ُش ــف م ــا تتأل ــث أنه حي
مــن الـــ DNA، مــام يســمح بتحديــد حجــم ُشــدفة الـــ DNA محل 

االهتــامم.

)Scorpion Probes( مساب�ي العقرب

يتألف مسبار العقرب من تسلسل مسباري محدد ببنية حلقة جذعية )Stem-Loop Structure(، بحيث يلتحق جزيء الفلوروفور 
ي تشكيل الحلقة الجذعية شطر الجزيء المتصل بالطرف 3’. وتتصل الحلقة الجذعية بالطرف 

دها �ف بالطرف 5’ معطيا إشارة تألق يُخمِّ
ي الشكل 29. ولذلك، وعىل عكس فحوص المنارات أو تاكمان أو رابط الشق الأصغر أو نقل الطاقة 

5’ من البادئ عىل النحو الموضح �ف
. وبعد تمديد شطر البادئ داخل مسبار العقرب، يرتبط جزء من  ف المتألق، ل تتطلب فحوص العقرب فصل البادئات والمساب�ي بالرن�ي
ف هذه حلقة  تسلسل المسبار بُمَكِمِله. وهو الجزء الذي ُصمم ليكون مكمال لتسلسل ضمن الـ DNA المستهَدف. وتفتح ظاهرة التهج�ي
از الِسلسىلي  شارة. ويوضع مثبط تفاعل البوليم�ي دبوس الشعر )Hairpin Loop( بحيث يُستبعد تخميد التألق، ويمكن مالحظة تزايد الإ

يط المعاكس. ف تسلسل الجذع والبادئ بما يحول دون الوصول إىل حلقة دبوس الشعر أثناء تمديد السث ب�ي

از الِسلسىلي العقربية عىل تسلسل مكمل لجزء داخىلي من التسلسل المستهَدف. الشكل 29: تحتوي بادئات تفاعل البوليم�ي
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ومبجــرد اكتــامل الرحــالن الكهــريب، ميكــن إظهــار موضــع الـــ 
DNA يف الُهــالم بتلطيــخ الُهــالم بصبغــة إقحــام. وهــي عبــارة 
ــط عــىل وجــه  ــات تســتهدف الـــ DNA مــزدوج الرشي عــن جزيئ
التحديــد وتُدخــل نفســها يف األزواج القاعديــة. وبهــذا، تــزداد 
قــدرة الصبغــة عــىل التألــق بدرجــة هائلــة وميكــن إظهــار موضــع 
الـــ DNA حــني يتعــرض الُهــالم للضــوء فــوق البنفســجي. ويشــيع 
اســتخدام بروميــد اإليثيديــوم (Ethidium Bromide) ليعمــل 
ــا  ــن إم ــاروز. وميك ــالم اآلغ ــخ ُه ــتخدم لتلطي ــام تُس ــة إقح كصبغ
ــالم بالتامســك أو ميكــن  ــل الســامح للُه ــب قب ــالم ذائ مزجــه يف ُه
نقــع الُهــالم يف محلــول بروميــد اإليثيديــوم بعــد اكتــامل الرحــالن 
ــرض  ــي أخ ــتخدامها وه ــيع اس ــرى يش ــة أخ ــة صبغ ــريب. ومث الكه
ــد  ــل لربومي ــلوب مامث ــل بأس ــي تعم ــايرب (SYBR® Green) الت س
اإليثيديــوم. وهــي تتمتــع مبيــزة تفــوق بروميــد اإليثيديــوم تتمثــل 
يف أنهــا ال متثــل خطــرا عــىل الصحــة، إذ أنهــا ليســت مرطنــة وال 

ــة. ــر تكلف ــا أك ــة، ولكنه ــوه األجن تش

التوسيم المتألق

ــق بعــدة طــرق لتحليــل منتجــات  ميكــن اســتخدام التوســيم املتأل
ــرياز الِسلســيل.  ــل البوليم ــري باســتخدام تفاع ــذي أُج ــم ال التضخي
وتتطلــب إحــدى طــرق التوســيم املتألــق اســتخدام البادئــات التــي 
ــج  جــرى توســيمها بصبغــة متألقــة. ويــؤدي ذلــك إىل حصــول ُمنتَ
التضخيــم عــىل توســيم ملتحــق بــه مبــارشة أثنــاء التضخيــم الــذي 
يجــري باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. ويتطلــب إظهــار 
ــدات  ــتخدام مع ــك اس ــيل تل ــرياز الِسلس ــل البوليم ــات تفاع منتج
ــامل  ــل إك ــن أج ــْعِريَّ م ــريب الشَّ ــالن الكه ــل الرح ــة، مث متخصص

ــات.  ــة اإلظهــار وجمــع البيان عملي

ــق  ــرب التأل ــابقا، يعت ــني س ــو املب ــىل النح ــك، وع ــة إىل ذل وباإلضاف
حجــر الزاويــة يف التقنيــات التــي تعتمــد عــىل تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل اآلين، بينــام يُجــرى تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل يف وجود 

 .DNA ي باستخدام الهالم لعينة من الـ ؛ )ب( عملية الرحالن الكهر�ب ي الشكل 30: )أ( رسم تخطيطي لجهاز الرحالن الكهر�ب

كة بحوث المجينات المحدودة Genome Research Limited. https://www.yourgenome.org/facts/what-is-gel-electrophoresis. )ب( ُعدل من دراسة  المصدر: )أ( �ث
 Parker et al. )2016( Microbiology, OpenStax، https://openstax.org/books/microbiology/pages/12-2-visualizing-and-characterizing-dna-rna-and-protein.

https://www.yourgenome.org/facts/what-is-gel-electrophoresis
https://openstax.org/books/microbiology/pages/12-2-visualizing-and-characterizing-dna-rna-and-protein
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ي ُهالم الآغاروز 
ي �ف : مكونات الرحالن الكهر�ب ي المخت�ب

�ف

الآغاروز 

مادة َغَرواِنّية طبيعية مستخلصة من طحلب بحري، وهي البوليساكرايدات الخطي الذي يتألف من وحدات متناوبة من الجالكتوز و-3,6
ي المقام الأول لفصل الجزيئات 

آنهايدروجالكتوز )Anhydrogalactose-3,6(. ويتسم ُهالم الآغاروز بك�ب حجم “مسامه” ويُستخدم �ف
ة بكتلة جزيئية أك�ب من 200 كيلو دالتون )kDa(. وهو يُعاَلج بصورة �يعة نسبيا، لكن درجة الوضوح فيه محدودة نظرا لأن  الكب�ي
ي 

ي ُهالم الآغاروز تميل لأن تكون ضبابية أو تتفرق وتتباعد. ويُصنع الُهالم بتعليق مسحوق الآغاروز الجاف �ف
النطاقات المتشكلة �ف

َك  ي وعاء للهالم ويُ�ت
ي ُمَنظِّم، ثم يُغىل المزيج ح�ت يذوب الآغاروز ويصبح محلول شفافا. وبعد ذلك، يَُصب المحلول �ف

محلول ما�أ
ف ُهالم  ك�ي ها. ف�ت ف ك�ي ن ُهالما متماسكا. ويُشكل الآغاروز عقب تماسكه مصفوفة تتحدد كثافتها وفقا ل�ت ي درجة حرارة الغرفة لُيَكوِّ

د �ف لي�ب
ات ما  ف ك�ي ي باستخدام الُهالم الأفقي، عادة ما يُستخدم الآغاروز ب�ت ي الرحالن الكهر�ب

الآغاروز يؤثر عىل معدل ارتحال الـ DNA خالله. و�ف
ي الجدول 16.

ي المائة عىل النحو المشار إليه �ف
ي المائة و3 �ف

ف 0.7 �ف ب�ي

ف ُهالم الآغاروز لحل جزيئات الـ DNA الخطية  الجدول 16: ترك�ي

Agarose Concentration DNA size range (bp)
0.75 10,000–15,000
1.0 500–10,000
1.25 300–5,000
1.5 200–4,000
2.0 100–2,500
2.5 50–1,000

ي  المحلول الُمنظِّم للرحالن الكهر�ب

ي الذي يُغمر فيه ُهالم الآغاروز وبالقوة الآيونية لهذا  كيب المحلول الُمَنظِّم للرحالن الكهر�ب ي للـ DNA ب�ت ي الكهر�ب
يتأثر التحرك الرحال�ف

ي عند أد�ف حد، ويرتحل الـ DNA ببطء إذا تحرك عىل الإطالق.  ي غياب الآيونات، تكون القدرة عىل توصيل التيار الكهر�ب
المحلول. و�ف

ي عالية الكفاءة. وتتوافر عدة محاليل ُمَنظِّمة للرحالن  ي محلول ُمَنظِّم ذي قوة آيونية عالية، تكون القدرة عىل توصيل التيار الكهر�ب
و�ف

. وتحتوي هذه المحاىلي عىل إيديتات )EDTA( وتريس أسيتات )Tris-Acetate(؛ أو تريس بوريت  يط الأصىلي ي للـ DNA مزدوج السث الكهر�ب
ي  ف يقارب 50 ملليمولر. وعادة ما تكون المحاليل الُمَنظِّمة للرحالن الكهر�ب ك�ي )Tris-borate(؛ أو تريس فوسفات )Trisphosphate( ب�ت

ي درجة حرارة الغرفة. 
ُمعّدة كمحاليل مركزة وتُخزن �ف

DNA ي للـ
ُسلم الوزن الجزي�ئ

ي من مزائج من ُشدفات الـ DNA ذات أحجام متباينة معروفة. ونظرا لأن مسافة الرتحال تعتمد عىل حجم 
يتألف ُسلم الوزن الجزي�أ

ف الأيمن والأيس للُهالم لتيس�ي تقدير حجم  ف عىل الجانب�ي ف الموجودت�ي ي الفتحت�ي
ي �ف

ُشدفة الـ DNA، ينبغي وضع ُسلم الوزن الجزي�أ
ُشدفات الـ DNA المجهولة البادية عىل الُهالم.

)Loading buffer( المحلول الُمَنظِّم للتحميل

ي فتحات ُهالم الآغاروز، ل بد من مزجها أول مع محلول ُمَنظِّم للتحميل والذي عادة ما يتألف من 
قبل تحميل عينات الـ DNA �ف

وموكريسول  وموفينول )Bromophenol Blue( وأخرصف ال�ب ف )Xylene Cyanole( وأزرق ال�ب ماء وسكروز وصبغة، مثل سيانول الزايل�ي
)Bromocresol Green(. ويخدم المحلول الُمَنظِّم للتحميل ثالثة أغراض: )1( يزيد كثافة العينة بما يضمن سقوط الـ DNA بصورة 

ي  ي الحقل الكهر�ب
ط عملية التحميل؛ )3( يُضفي صبغة عىل العينة تتحرك �ف ة؛ )2( يضيف لونا عىل العينة وبهذا يَُبسِّ ي الحج�ي

متساوية �ف
حال ع�ب الُهالم. ي قطعها ال�ت

ا مرئيا بالمسافة ال�ت نحو قطب الآنود بمعدل يمكن التنبؤ به، وبهذا توفر مؤ�ث
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ي مثال لإجراء تجري�ب

ي ُهالم الآغاروز*
ي �ف الرحالن الكهر�ب

ء. ولذلك، ينبغي دوما ارتداء القفازات عند التعامل  ي
يثيديوم مادة م�طنة ومشوهة لالأجنة، كما أنه سام بعض السش تحذير: يُعد بروميد الإ

يثيديوم. ي تحتوي عىل بروميد الإ
مع الُهالم ومع المحاليل ال�ت

المعدات

ي أفقي فيها مزود طاقة 	 وحدة رحالن كهر�ب

	 )Heating Stirrer( ف فرن ميكروويف أو أداة مزج وتسخ�ي

	 )Micropipettes( أدوات ميكرونية لمص السوائل

أنابيب تفاعل سعة 1.5 ملىلي 	

ان قادر عىل قياسات تبلغ 0.1 غرام 	 ف م�ي

	 )Spatulas( مباسط

رف لحمل أنابيب التفاعل 	

	 A معدات زجاجية فئة

	 ) ئ )Transilluminator( )الطول الموجي لالأشعة فوق البنفسجية: حواىلي 312~ نيوتن م�ت ُمَضوِّ

ا رقمية. 	 أدوات للتوثيق مثل نظام للتقاط الصور يعتمد عىل كام�ي

الكواشف الكيميائية

	 TBE Tris/Boric acid/EDTA buffer )10x(

	 Tris]hydroxymethyl[ aminomethane )Tris( )CAS 77-86-1(

	 Boric acid )CAS 10043-35-3( Na2EDTA )CAS 139-33-3(

	 Ethidium bromide )CAS 1239-45-8(

	 Sucrose )CAS 57-50-1(

	 Xylene cyanole FF )CAS 2650-17-1(

وع الآيونات 	 ف ماء م�ف

	 DNA ي للـ آغاروز يناسب الرحالن الكهر�ب

ُمحِدَدات الـ DNA: مهضوم EcoRI/HindIII للـ DNA لمبدا )أو ُمحدد آخر مماثل مناسب( أو ُسّلم للـ DNA مقداره 100 زوج قاعدي 	

10x TBE buffer )1 litre(

أعد10x TBE buffer  وفقا للتعليمات أدناه أو اش�ت محلول جاهزا لالستخدام.

54.0 g  Tris ]hydroxymethyl[ aminomethane )Tris(
27.5 g  Boric acid
7.44 g  Na2EDTA

وع الآيونات للحصول عىل 1 ل�ت من المحلول بدرجة حموضة )pH( تبلغ 8.3 	 ف ي مع الماء الم�ف
امزج الكاشف الكيميا�أ

ي درجة حرارة الغرفة 	
احفظه �ف

 6x loading buffer )10 ml(

أعد 6x loading buffer وفقا للتعليمات أدناه أو اش�ت محلول جاهزا لالستخدام.

 0.025 g  Xylene cyanole FF
4 g  Sucrose

	  . وع الآيونات للحصول عىل محلول مقداره 10 ملىلي ف ف )Xylene Cyanole FF( إىل الماء م�ف أضف سكروز )Sucrose( وسيانول الزايل�ي

ي درجة حرارة °4 مئوية. 	
ي الَموَصدة )Autoclave( ثم خزّنه �ف

امزج المحلول ثم ضعه �ف

.Querci et al. )2020( راجع أيضا دراسة .)ك التابع للمفوضية الأوروبية )2011 *  تم الحصول عىل الإجراءات التجريبية من مركز البحوث المش�ت
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أصبــاغ تتألــق نســبيا مــع كميــة الـــ DNA املوجــودة، بينــام تــزداد 
كميتــه مــع كل دورة تفاعــل. وبتســجيل مقــدار التألــق املنبعــث يف 
ــة كل دورة، مــن املمكــن رصــد تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل  نهاي
ــتخدام  ــراء باس ــذا اإلج ــذ ه ــن تنفي ــي. وميك ــاء طــوره التضاعف أثن
ســايرب  أخــرض  مثــل   (Intercalating Dyes) اإلقحــام  أصبــاغ 
ــق عــىل  (SYBR® Green) أو باســتخدام املســابري املوســومة بالتأل
النحــو ســالف الذكــر يف القســم الســابق. وهــذا النــوع مــن تقنيــات 

اإلظهــار مفيــد مقارنــة بالرحــالن الكهــريب باســتخدام الُهــالم نظــرا 
ــا  ــة م ــب إال الحــد األدىن مــن املعالجــة يف مرحل ألن األمــر ال يتطل
بعــد تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل بغــرض الحصــول عــىل البيانــات. 
ــه يحــد مــن  ويخفــض ذلــك مــن تكاليــف املــواد والعمــل كــام أن
ــه ال توجــد معالجــة ملُنتجــات  ــرب ألن ــث داخــل املخت خطــر التلوي
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل املضخمــة اســتعدادا لتقنيــة اإلظهــار، 
مثــل املــزج مــع املحلــول املَُنظِّــم للتحميــل أو الوضــع عــىل ُهــالم.

الإجراء

ات  	 ه من الوسائل. ضع المشط المالئم بحيث تتكون حج�ي يط أو بغ�ي احكم غلق وعاء الُهالم البالستيكي الجاف النظيف إما بسث
كاملة عند إضافة المحلول الآغاروزي.

عداد الُهالم. 	 ي ولإ عداد المقدار المالئم من 0.5x TBE buffer لملء صهريج الرحالن الكهر�ب خفف 10x TBE buffer لإ

ي قارورة  	
ِّ )Amplicon( )وفقا للجدول 1( وأضفه لمقدار مالئم من 0.5x TBE buffer �ف زن مسحوق الآغاروز اعتمادا عىل أبعاد الُمَك�ب

إرلنماير ذات غطاء فضفاض )عادة ما يكون 150 ملىلي من محلول الُهالم لوعاء ُهالم بحجم x 15 15سم و100 ملىلي ُهالم لوعاء 
ُهالم بحجم x 15 10 سم(.

	  .) ف ي حمام ماء يغىلي ح�ت يذوب الآغاروز )تفقد مقدار المحلول بعد التسخ�ي
ي فرن الميكروويف أو �ف

ن المزيج �ف سخِّ

ف  	 ( وصول إىل ترك�ي يثيديوم )من محلول ُمَخزَّن 10ملليغرام لكل ملليل�ت برِّد المزيج ح�ت °50 إىل °60 درجة مئوية وأضف بروميد الإ
ي مقداره 0.2 ميكروغرام لكل ملليل�ت وامزج جيدا.

نها�أ

	  . ي وعاء الُهالم واتركه يتماسك. ينبغي أن يوافق مقدار الُهالم عمق يقارب 3 إىل 5 ملليم�ت
اسكب المحلول �ف

	  . ي ي صهريج الرحالن الكهر�ب
يط، ثم ضع الُهالم �ف بعد تمام تماسك الُهالم، أزل المشط بعناية وكذلك السث

	 . ي لتغطية الُهالم إىل عمق حواىلي 2 إىل 5 ملليم�ت أضف ما يكفي من 0.5x TBE buffer إىل وحدة الرحالن الكهر�ب

: ن عل كما يلي أعد العينات والُمحِدد للـ DNA لسلسلة الَمج�ي

العينةالُمحِدد

6 ميكرولرتماء3 ميكرولرتماء

2 ميكرولرتمحلول ُمَنظِّم للتحميل2 ميكرولرتمحلول ُمَنظِّم للتحميل

2 ميكرولرت5λ DNA EcoRI / HindIII ميكرولرتعينة

10 ميكرولرت10 ميكرولرت

: از الِسلسلي عل كما يلي أعد العينات والُمحِدد لمنتجات تفاعل البوليم�ي

العينةالُمحِدد

15 ميكرولرتُسلَّم للـ DNA مقداره 100 زوج قاعدي2 ميكرولرتمحلول ُمَنظِّم للتحميل

8 ميكرولرتعينة

10 ميكرولرت

ة.  	 ف الأوىل والأخ�ي ي الحارت�ي
ات المتتالية وُمحِدد الـ DNA �ف ل 10 ميكرول�ت من كل عينة إىل الُحج�ي حمِّ

اقفل غطاء صهريج الُهالم ووّصل الوصالت الكهربية بحيث يرتحل الـ DNA نحو قطب الآنود واستخدم قدرة كهربية بمقدار 90  	
إىل 100 فولت لكل 15 سم.

ه )حواىلي 40 إىل 60 دقيقة(. 	 ف مسافة مالئمة ع�ب ي الُهالم ح�ت يرتحل سيانول الزايل�ي
مّرر التيار �ف

ي لالأشعة فوق البنفسجية ثم صور  	
اطفئ التيار وأزل موصالت الكهرباء والغطاء من صهريج الُهالم. ضع الُهالم عىل صندوق ضو�أ

الُهالم تصويرا فوتوغرافيا.

يثيديوم المتوفرة. 	 وميد الإ ي السلة المخصصة للمهمالت الصلبة ل�ب
تخلص من الُهالم �ف



87 كتيب التدريب الخاص بالكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها 

الكشف عن الكائنات الحية المحّورة باستخدام تفاعل 

از الِسلسىلي البوليم�ي

مقدمة 

ميكــن اســتخدام أنــواع عديــدة مــن األدوات واملنهجيــات املتوافــرة 
للكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة وتحديــد هويتهــا بغــرض 
فحــص العينــات بحثــا عــن وجــود كائنــات حيــة محــّورة. ويوجــد 
عــدد مــن الطــرق التــي ميكــن مــن خاللهــا اســتخدام تلــك األدوات 
يف ســياق اإلطــار الوطنــي لــكل بلــد. وعــىل وجــه التحديــد، يوجــد 
نوعــان رئيســيان مــن فئــات الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحّورة. 
ــارة إىل  ــتَخَدم لإلش ــذي يُس ــي ال ــوع األول هــو الكشــف النوع فالن
مــا إذا كانــت الكائنــات الحيــة املحــّورة موجــودة يف العينــة أم ال. 
واتبــاع هــذا النــوع مــن الفحــص قــد يحتــاج إىل إجــراء املزيــد مــن 
الفحــص النوعــي إذا ُوِجــد أن العينــة إيجابيــة لوجــود كائنــات حيــة 
محــّورة فيهــا، وذلــك بغــرض اســتيفاء املتطلبــات الترشيعيــة التــي 
قــد تكــون ســارية النفــاذ يف ذلــك الحــني. وتتبايــن تلــك املتطلبــات 
مــن بلــد آلخــر، وقــد تتضمــن إجــراء املزيــد مــن الفحــوص لتحديــد 
ــد تكــون  ــة محــّورة ُمســتَحَدثة ق ــات حي ــة لكائن ــة التفصيلي الهوي
ــتحدث  ــكل ُمس ــي ل ــد الَكّم ــاس التحدي ــة أو قي ــودة يف العين موج
مــن مســتحدثات الكائنــات الحيــة املحــّورة املوجــودة يف العينــة أو 
ــادات  ــات وإرش ــة توصي ــزو القامئ ــري األي ــر معاي ــن. وتوف كال األمري
عامــة قيّمــة لالضطــالع بفحــوص تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 
ــّورة  ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــف ع ــة للكش ــرة بالثق ــون جدي تك
 ISO 24276، ISO 21569،  ISO (املعايــري  هويتهــا  وتحديــد 
ISO 21571 ،21570). وتتوافــر توصيــات وإرشــادات عامــة تتصــل 
ــّة املحــّورة التــي  ــة لفحــوص الكائنــات الحي باالســرتاتيجيات الفّعال
ــة  ــات الفني ــرياز الِسلســيل يف املواصف ــل البوليم ــىل تفاع ــد ع تعتم

.(CEN/TS 16577) األوروبيــة

الكشف النوعي

مبدئيــة  كخطــوة  النوعــي  الكشــف  وســائل  اســتخدام  ميكــن 
للفحــص وتحديــد الهويــة بغــرض التحــري عــام إذا كانــت العينــة 
ــن  ــك، ميك ــّور. ولذل ــي مح ــن ح ــدد بكائ ــىل DNA مح ــوي ع تحت
ــن أي  ــا م ــَذت عيناته ــات أُِخ ــىل ُمنتج ــي ع ــل النوع ــراء التحلي إج
ــد. فــإذا أشــار الفحــص النوعــي  نقطــة عــىل طــول سلســلة التوري
لوجــود كائنــات حيــة محــّورة، ميكــن إجــراء فحــوص إضافيــة 
ــد  ــي ق ــّورة الت ــة املح ــات الحي ــددة للكائن ــة املح ــد الهوي لتحدي
ــوص  ــن فح ــد م ــرى املزي ــا تُج ــة، أو رمب ــودة يف العين ــون موج تك

ــدة.  ــذه الوح ــوف يف ه ــو املوص ــىل النح ــي ع ــد الَكّم التحدي

ويُجــرى الفحــص النوعــي بأســلوب منهجــي بغــرض تعظيــم مقــدار 
ــن التفاعــالت؛  ــدد م ــر ع ــن أصغ ــا م ــات املســتحصل عليه املعلوم
يف محاولــة للحــد مــن التكلفــة والزمــن املكرســان لهــذه الخطــوة. 
 (Amplicons) ات  املَُكــربِّ مــن  رئيســية  فئــات  أربــع  وتوجــد 
املســتهَدفة التــي تُســتَخدم أثنــاء عمليــة الفحــص وتحديــد الهويــة 

ــكل 31): (الش

1-  املحــددة بعنــر (Element-specific): ميكــن اســتخدام 
هــذا النــوع مــن الفحــوص الســتهداف أي مــن العنــارص 
الجينيــة شــائعة االســتخدام املعــروف تواجدهــا يف أنــواع 
يَُســوَّق  التــي  املحــّورة  الحيــة  الكائنــات  مــن  متنوعــة 
املُنهيــات  أو   (Promoters) املُعــززات  مثــل  تجاريــا  لهــا 
.(Transgenes) الدخيلــة  الجينــات  أو   (Terminators)

ــم مناطــق  2-  املحــددة ببنيــة (Construct-specific): تَُضخِّ
ضمــن بنيــة الجــني الدخيــل، بــأن متتــد عــىل مناطــق االتصــال 
بــني عنــارص جينيــة مختلفــة. وبنــاء عــىل زوج البادئــات 

الشكل 31: عادة ما تتألف البنية )وهي DNA ُمدَخل( من عدة عنا� جينية مثل أحد المعززات وأحد الجينات وأحد الُمنهيات. 

ان  از الِسلسىلي ليستهدف مناطق مختلفة: )أ( عنا� تنظيمية شائعة )مثل المعززات والُمنهيات(، )ب( أو محَدَدات بالبنية )اق�ت مالحظة: يمكن تصميم تفاعل البوليم�ي
ي يستهدفها تفاعل 

ف للنبات(. وتمثل الخطوط الرمادية المنطقة ال�ت ف البنية الُمدَخلة والَمج�ي ان ب�ي ف داخل البنية(، )ج( أو محَدَدات بالُمستحدثات )اق�ت ف عنرصين جيني�ي ب�ي
ي هذا الشكل(. 

، بينما تحدد الحواف بداية ونهاية التسلسل الذي تتحد معه البادئات )المساب�ي ليست موضحة �ف از الِسلسىلي البوليم�ي

ي سلوفينيا.
المصدر: مقدم من Mojca Milavec وAlexandra Bogožalec Košir من المؤسسة الوطنية لالأبحاث البيولوجية �ف



السلسلة التقنية رقم 05 للسالمة الأحيائية 88

املُســتخدم، ميكــن اســتخدام هــذا النــوع مــن الفحــوص لحرص 
الكائنــات الحيــة املحــّورة املمكنــة التــي يُحتمــل وجودهــا يف 

ــة. ــة معين ــة يف مجموع العين

وســيلة  تتألــف   :(Event-specific) مبســتحَدث  3-  املحــددة 
الفحــص هــذه مــن أزواج مــن البادئــات التــي تتداخــل مــع 
ــة والـــ DNA لسلســلة  ــة املُدَخل ــني البني ــة االتصــال ب منطق
ــّورة  ــة مح ــات حي ــة كائن ــد هوي ــتخدم لتحدي ــني، ويس املَج

ــردة. منف

4-  املحــددة بفئــة تصنيفيــة (Taxon-specific): تلك تســتهِدف 
ــتَخدم  ــي، وتُس ــن املتلق ــني للكائ ــة يف املَج ــات الداخلي الجين
ــن  ــي م ــا يكف ــا إذا كان الـــ DNA يتســم مب ــد عــىل م للتأكي
تفاعــالت  باســتخدام  تضخيــم  إلجــراء  والَكــّم  الجــودة 
البوليمــرياز السلســلية. كذلــك فــإن هــذا التفاعــل يؤكــد أيضــا 

ــة. ــل الفصيل ــىل أص ع

وسائل الفحص

عنــد تحليــل عينــة بحثــا عــن وجود كائنــات حيــة محــّورة يف العينة، 
تُجــري املختــربات بصفــة عامــة خطــوة “فحــص” مبــديئ. ومبجــرد 
ــص  ــوة الفح ــب خط ــتخالص الـــ DNA، تتطل ــة واس ــتالم العين اس
د بفئــة  املبــديئ تضخيــم الـــ DNA مبنطقــة مســتهَدفة للُمحــدَّ
ات (Amplicons) املحــَددة بعنــرص أو  تصنيفيــة، ومجموعــة املَُكــربِّ
املُحــَددة ببنيــة بغــرض الكشــف عــن تسلســالت مســتهَدفة يشــيع 

ــة املحــّورة املعروفــة.  تواجدهــا يف املُســتحَدثات الحي

وعــىل النحــو املبــني ســلفا، يُســتَخَدم التضخيــم املحــَدد بفئــة 
ينتمــي لفصيلــة  الــذي   DNA الـــ للتأكيــد عــىل أن  تصنيفيــة 
ــودة  ــن الج ــي م ــا يكف ــم مب ــا إذا كان يتس ــود، وم ــددة موج مح
ليخضــع للتضخيــم باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. وهــذا 
األمــر مهــم نظــرا ألنــه يكفــل أن أي نتيجــة ســلبية مــن أي فحــوص 
ــاب تسلســل  الحقــة تكــون محــددة بعنــرص ميكــن عزوهــا إىل غي

ــتهَدف. ــّور املس ــي املح ــن الح الكائ

والتضخيــم مبجموعــة مــن البادئــات املحــَددة بعنــرص أو املحــَددة 
ــي يشــيع تواجدهــا  ــة تســمح بالكشــف عــن التسلســالت الت ببني
ــر  ــة. وتتضمــن بعــض أك ــة املحــّورة املعروف ــتحدثات الحي يف املُس
ــديئ و ــص املب ــوة الفح ــتهدافها يف خط ــيع اس ــي يش ــارص الت العن

P-35S، وT-nos، وepsps، وbar، وpat. وميكــن إضافــة أهــداف 
إضافيــة للفحــص إذا كان ذلــك مالمئــا يف ســياق الترشيــع الوطنــي 

لبلــد معــني.

ــيلة  ــتخدام وس ــم باس ــة التضخي ــن إمكاني ــف ع ــن الكش وإذا أمك
 DNA ــك إىل وجــود ــة، يشــري ذل محــَددة بعنــرص أو محــَددة ببني

ــة. ــن حــي محــّور يف العين مــن كائ

وسائل تحديد الهوية

يتوقــف انحصــار نطــاق الهويــة املحتملــة للكائنــات الحيــة املحــورة 
التــي يُحتمــل وجودهــا يف العينــة يف مجموعــة أصغــر عــىل مزيــج 
ــص.  ــار الفح ــاء اختب ــة أثن ــارة إيجابي ــت إش ــي أعط ــارص الت العن
ــة  ــة إيجابي ــت نتيج ــي أعط ــارص الت ــاط العن ــة أمن ــن مقارن وميك
باألمنــاط التــي ميكــن توقعهــا مــن الكائنــات الحيــة املحــّورة 
املعروفــة هويتهــا؛ وبالتــايل، ميكــن حــرص هويــة الكائنــات الحيــة 
ــارات  ــع خي ــة يف بض ــودة يف العين ــون موج ــد تك ــي ق ــّورة الت املح
 .(Matrix Approach) محتملــة. ويُعــرف ذلــك مبقاربــة املصفوفــة
ــل جــدول  ــة، مث ــات املرجعي ــك املصفوف ــن تل ــد م وتتواجــد العدي
 GMOseek Matrix ومصفوفــة (Waiblinger Table) وايبلنجــر
مــن بــني مصفوفــات أخــرى.19 ويوجــد نوعــان مختلفــان مــن 
املصفوفــات التــي يشــيع اســتخدامها لتطبيــق اســرتاتيجيات فحــص 
تعتمــد عــىل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل باســتخدام مقاربــة 

ــة.  املصفوف

ــرّف  ــي تُع ــّورة: والت ــة املح ــات الحي ــائل الكائن ــة وس 1-  مصفوف
ــوز  ــن رم ــال جــدول م ــل ارتباطــي، مث ــن متثي ــارة ع ــا عب بأنه
الجينيــة،  والبنيــات  الجينيــة  العنــارص  يجــدول  أرقــام  أو 
ــل  ــائل تفاع ــن وس ــددة م ــيلة مح ــا بوس ــف عنه ــي يُكش الت
ــة  ــّورة املوافق ــة املح ــات الحي ــيل، والكائن ــرياز السلس البوليم
ــا إذا كان  ــام) إىل م ــوز (“+” أو “-” أو األرق ــري الرم ــا. وتش له
ــه أم ال باســتخدام  ــن الكشــف عن التسلســل املســتهَدف ميك

ــنّي. ــّور مع ــي مح ــن ح ــبة لكائ ــددة بالنس ــيلة املح الوس

ــة املحــّورة: تجــدول فقــط  ــات الحي 2-  مصفوفــة أهــداف الكائن
معلومــات عــن تواجــد العنــارص الجينيــة أو البنيــات الجينيــة 
ــة املحــّورة. وتشــري املُدَخــالت مــن الرمــوز  ــات الحي يف الكائن
أو األرقــام إىل وجــود أو غيــاب التسلســل املســتهَدف وعــدد 
النســخ، إذا كان متاحــا، يف كائــن حــي محــّور ُمســتحَدث 
ــات  ــائل الكائن ــات وس ــن مصفوف ــض م ــىل النقي ــنّي. وع مع
الحيــة املحــّورة، تســتقل مصفوفــات أهــداف الكائنــات الحيــة 
ــات.  ــك الكائن ــة للكشــف عــن تل املحــّورة عــن أي وســيلة معين

ومبجــرد تحديــد هويــة الكائــن الحــي املحــّور أو حرصهــا يف بضــع 
خيــارات محتملــة، ميكــن االضطــالع بوســائل إضافيــة لتحديــد 
الهويــة، وذلــك باســتخدام وســائل محــددة بكائــن ُمســتحَدث 
للبــت يف تحديــد الهويــة بصــورة قطعيــة كــام يتضــح مــن الجــدول 

ــايل. الت

19  ميكن العثور عىل روابط ملصفوفات متاحة للجمهور يف الوحدة 5.
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ي العينة. 
الجدول 17: مثال عىل تطبيق مقاربة المصفوفة للوصول للهويات المحتملة للكائنات الحية المحّورة الموجودة �ف

العينة
النتيجة )+ / -(

احتمال وجود كائنات حية محّورة
p35ST-nosepspsbarpatُمحَدد بنبات

++فول الصويا1
 ACS-GMØØ5-3
ACS-GMØØ6-4 أو

SYN-ØØØH2-5+++فول الصويا2

+++الُذرة3
 MON-ØØ6Ø3-6

 MON-88Ø17-3 أو
MON-87427-7 أو

ACS-ZMØØ4-3+++الُذرة4

اض أن العينات ليست مختلطة، تحتاج العينتان 1 و3 إىل الخضوع لفحوص إضافية باستخدام أهداف ُمحَددة  ي هذا الجدول، وباف�ت
ي الأمثلة المطروحة �ف

مالحظة: �ف
ي العينة.

بُمستحَدث للتعرف تحديدا عىل أي الكائنات الحية المحّورة المحَتَملة المدرجة موجودة �ف

وبرغم قوة مقاربة املصفوفة، تعاين من بعض أوجه القصور:

1-  العينــات املختلطــة: عينــات اســتُحِصل عليهــا بغــرض فحصهــا، 
والتــي قــد تحتــوي عــىل أكــر مــن نــوع واحــد مــن الكائنــات 
الحيــة املحــّورة إمــا مــن نفــس الفصيلــة أو مــن فصيلــة 
مختلفــة. وبينــام ميكــن لوســيلة الفحــص أن تعطينــا مــا يشــري 
للكائنــات الحيــة املحــّورة التــي يُحتمــل وجودهــا، قــد تظــل 
مجموعــة الكائنــات الحيــة املحــّورة شاســعة جــدا وقــد تظــل 
ــددة  ــوص املح ــن الفح ــد م ــالع بالعدي ــة لالضط ــاك حاج هن
مبُســتحَدث حــي محــّور، مــام يُعــد عبئــا عــىل مختــربات 

الفحــص.

2-  املُســتحدثات املكدســة بجينــات دخيلــة: املســتحَدث املكــدس 
بجينــات دخيلــة هــو كائــن حــي محــّور ُمســتحَدث نتــج عــن 
ــة املحــّورة  ــات الحي التهجــني بــني نوعــني أو أكــر مــن الكائن
ولذلــك فهــو يحمــل أكــر مــن جــني واحــد دخيــل يف َمجينــه. 
وعــادة مــا تتحــدد مواقــع الجينــات الدخيلــة يف املســتحدث 
ــن  ــة. وال ميك ــردة األصلي ــتحدثات املنف ــا للمس ــدس وفق املك
ــة  ــة مختَلَطَ ــني عين ــز ب ــة للتميي ــة املصفوف ــتخدام مقارب اس

ــة. ــات الدخيل ومســتحَدث مكــدس بالجين

ــات  ــور الكائن ــاء تط ــدة: أثن ــّورة املعق ــة املح ــات الحي 3-  الكائن
ــتحدثة  ــة مس ــارص جيني ــتخدم عن ــد تس ــّورة، ق ــة املح الحي
لبنــاء البنيــة الجينيــة، لكــن تلــك العنــارص مل تكــن جــزءا مــن 
وســيلة الفحــص املســتَخدمة يف ذلــك الحــني. وبالتــايل، فقــد ال 
ميكــن الكشــف عــن كائــن حــي محــّور كهــذا باســتخدام تلــك 

ــائل. الوس

التحليل الَكّمي

يتطلــب التحليــل الكّمــي البــت التحليــيل يف النســبة املئويــة 
النســبية ملحتــوى الكائــن الحــي املحــور يف العينــة، وذلــك بتطبيــع 
ــدار  ــل مق ــن حــي محــّور مقاب ــَدَدة بكائ ــدار التسلســالت املُح مق

ــة، مثــل الليكتــني (Lectin) بالنســبة  ــة تصنيفي ــَدد بفئ الجــني املُح
ــبة  ــن (Zein) بالنس ــاز (Invertase) أو زاي ــا واإلنفرت ــول الصوي لف
للــُذرة. وعليــه، نعــرب عــن النســبة املئويــة للمحتــوى مــن الكائــن 

ــايل: الحــي املحــّور عــىل النحــو الت

Percentage LMO content = LM-DNA X 100%
                      Reference-DNA

وميكــن االضطــالع بهــذه النتيجــة باســتخدام التحليــل الــذي يعتمــد 
ــه  ــد أوج ــدي. إال أن أح ــيل التقلي ــرياز الِسلس ــل البوليم ــىل تفاع ع
القصــور الُعظمــى يف تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل التقليــدي يتمثل 
يف االفتقــار ملعلومــات كَميّــة دقيقــة بســبب كفــاءة التضخيــم. وإذا 
ظلــت كفــاءة التفاعــل ثابتــة لــكل دورة تضخيــم، فــإن تركيــز الـــ 
DNA عقــب تفاعــل البوليمــرياز يكــون متناســبا مبــارشة مــع كميــة 
ــم  ــاءة التضخي ــن كف ــن تتباي ــن الـــ DNA. ولك ــديئ م ــدف املب اله
لتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل فيــام بــني التفاعــالت املختلفــة، 
كــام هــو الحــال يف الــدورات الالحقــة التــي يضمهــا تفاعــل واحــد 
منفــرد، وبصفــة خاصــة يف دورات الحقــة مــن تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل، حيــث تشــكلت منتجــات التضخيــم بأســلوب غــري 

تضاعفــي عنــد معــدل تفاعــل غــري معــروف. 

ــل  ــىل تفاع ــوم ع ــذي يق ــي للـــ DNA ال ــد الكّم ــد التحدي ويعتم
ــدي عــىل القياســات االســتنتاجية، بغــرض  بوليمــرياز ِسلســيل تقلي
تحقيــق الحــد األقــى مــن درجــات الحساســية، وذلــك عنــد 
ــات (أي  ــة املُنتج ــن إنتاجي ــى م ــد األق ــم إىل الح ــول التضخي وص
يف  التفاعــل  ويتخطــى   .((Plateau Phase) البالتــوه”  “طــور 
ــام األول بســبب نضــوب  ــي يف املق ــة الطــور التضاُعف هــذه املرحل
ــرياز  ــي للبوليم ــراري التدريج ــود الح ــة والرك ــف الكيميائي الكواش
املســتخدم. والعالقــة الرتابطيــة الناتجــة بــني الرتكيــز النهــايئ للُمنتـَـج 
ــذا  ــارصة له ــون ق ــتهَدفة تك ــة املس ــات املبدئي ــدد الجزيئ ــني ع وب
ــتخدام  ــن اس ــذه، ميك ــور ه ــه القص ــىل أوج ــب ع ــبب. وللتغل الس
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين (Real-time PCR) ملعالجــة 
مشــكالت تأســيس عالقــة بــني الرتكيــز املبديئ للـــ DNA املســتهَدف 
وبــني مقــدار منتجــات تفاعــل البوليمــرياز التــي تولــدت بالتضخيــم. 
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ي 
از الِسلسىلي الآ�ف مبادئ التحديد الَكّمي مع تفاعل البوليم�ي

 )Real-time PCR(
ميكــن تحديــد كَميّــة املحتــوى النســبي مــن الكائــن الحــي املحــّور 
يف العينــة والتعبــري عنهــا بعــدد تسلســالت الـــ DNA املســتهَدفة 
ــة عــىل النحــو  ــة تصنيفي ــكل تسلســالت مســتهَدفة ُمحــَدَدة بفئ ل
املوضــح أعــاله. ويتطلــب مقــدار التسلســالت املســتهَدفة املُحــَدَدة 
بفئــة تصنيفيــة قيــاس مقــدار تسلســالت الـــ DNA التــي تنتمــي 
“ُمطَبِّــع”  مبثابــة  يُســتخدم  والــذي  داخــيل،  مرجعــي  لجــني 
ــبان  ــة يف الحس ــارات التالي ــع االعتب ــي وض (Normaliser). وينبغ

ــة: ــات املرجعي ــك الجين ــار تل ــد اختي عن

( أ)  درجة تحديد الفصيلة؛
( ب)  نسخة وحيدة من الجني لكل سلسلة َمجني فَرََدانيّة 

(Haploid Genome)؛
( ج)  ممثلة بصورة ثابتة يف ُسالالت مختلفة من نفس الفصيلة؛

(د)  ينبغي أن تتسم بكفاءة تضخيم مامثلة لسامت الكائن الحي 
املحّور الخاضع للتحليل، وذلك بالتأكد من حسن تصميم 

البادئ واملسبار. 

وباملثــل، وبالنســبة لقيــاس مقــدار الـــ DNA لكائــن حــّي محــور 
يف العينــة، البــد مــن مراعــاة اعتبــارات معينــة عنــد اختيــار موقــع 
ــر  ــوء تقدي ــب س ــج وتجن ــل النتائ ــري تأوي ــرض تيس ــتَهَدف بغ ليُس

كميــة الـــ DNA املوجــودة: 

( أ)  الصيغــة الصبغيــة للُمســتحَدث )Event Ploidy(: مــن املمكــن 
ــة  ــغ صبغي ــتحَدث صي ــن الحــي املحــّور املُس أن يكــون للكائ
مختلفــة مقارنــة باملَجــني لألنــواع الربيــة، فمثــال صيغــة 
صبغيــة رباعيــة (Tetraploid) بــدال مــن صيغــة صبغيــة 
ــك  ــب وذل ــذا بالتجري ــب ه ــن تجن ــة (Diploid). وميك ثنائي
باســتخدام مــواد مرجعيــة تتســق مــع العينــة، مثــل اســتخدام 
ــق  ــد كَميّــة دقي ــُذرة لتحدي ــق ال ــن دقي مــادة مرجعيــة م
ــد  ــري التحدي ــرة معاي ــك، ميكــن معاي ــُذرة. وعــالوة عــىل ذل ال
ــل  ــدة، مث ــة ُمعتََم ــواد مرجعي ــن م ــأ م ــي ال تنش ــي الت الَكّم
ــج الـــ DNA مــن  تسلســالت الـــ DNA املستنســخة أو مزائ
ــح  ــدة بغــرض تصحي ــة املُعتََم ــواد املرجعي ــل امل ــني، مقاب املَج

ــي؛ ــد الَكّم ــة يف التحدي ــات الجزيئي التناقض

( ب)  اقرتانيــة املســتحَدث )Event Zygosity(: قــد تكــون ســمة 
 (Homozygous) الكائــن الحــي املحــّور إمــا متامثــل االقــرتان
ــح كل  ــن تصحي ــرتان (Heterozygous)، وميك ــر االق أو متغاي
ــة  ــات املدرج ــاع االحتياط ــتحَدث باتب ــن املس ــة للكائ اقرتاني

ــتحَدث (Event Ploidy)؛ ــة للمس ــة الصبغي ــت الصيغ تح

( ج)  عــدد نســخ املســتحَدث: عــدد اإلدَخــاالت لــكل سلســلة 
ــة  ــة جيني ــة (Haploid Genome) تنتمــي لبني َمجــني فَرََدانيّ
رمبــا تكــون قــد أُدِخلَــت كنســخة واحــدة منفــردة لــكل 
سلســلة َمجــني فَرََدانيّــة أو أكــر. وميكــن أخــذ هــذا يف 

الحســبان بتصميــم نظــام يتألــف مــن بــادئ ومســبار يتداخــل 
ــة واملَجــني  ــة املُدَخلَ مــع منطقــة االتصــال بــني البنيــة الجيني
ــإن  ــدة، ف ــدود فري ــالت الح ــر إىل أن تسلس ــات. وبالنظ للنب
ــم  نظــام الكشــف هــذا املُحــَدد بكائــن ُمســتحَدث لــن يَُضخِّ
ــي.  ــد الَكّم ــاء التحدي ــة أثن ــس البني ــن نف ــددة م ــاَلت متع ُمدَخ

ونتيجــة ملصــادر الخطــأ املمكنــة تلــك، يُعــد اإلبــالغ بتلــك النتائــج 
بواســطة التعبــري عــن النســبة املئويــة للكائــن الحــي املحــّور مــن 
ــوال  ــرا مقب ــة (Haploid Genomes) أم ــات الَفرََدانيّ ــث املَجين حي
ــادر  ــع مص ــي وض ــك، ينبغ ــىل ذل ــالوة ع ــع، وع ــاق واس ــىل نط ع
التناقضــات تلــك يف االعتبــار عنــد تطويــر وســيلة مــا والتثبــت مــن 
ــي  ــد الَكّم ــد التحدي ــف (LOD) وح ــد الكش ــا أن ح ــا، مب جدواه
(LOQ) يتأثــران بالعــدد الحقيقــي للُنســخ التــي تخضــع للتحديــد 

ــي.  الَكّم

ي للكائنات الحية 
تصميم تجربة للتحديد الَكّمي الآ�ف

المحّورة 
ال بــد مــن إدراج املكونــات التاليــة عنــد تصميــم عمليــة التضخيــم 
 :(Real-time PCR) باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين

مجموعــة أوىل مــن البادئــات واملســابري التــي ُصِمَمــت لتضخيــم  	
تسلســل DNA مســتهَدف ُمحــَدَد بكائــن حــي محــّور.

ــم  	 ــت لتضخي ــابري ُصمم ــات واملس ــن البادئ ــة م ــة ثاني مجموع
تسلســل داخــيل وهــو تسلســل مرجعــي ُمحــدد بفصيلــة؛ 
ــد حســاب النســبة  ــع” (Normaliser) عن الســتخدامه كـ”ُمطَبِّ
ــة. ــّور يف العين ــي املُح ــن الح ــوى الكائ ــبية ملحت ــة النس املئوي

مجموعــة مــن تخفيفــات ُمسلســلة مــن الـــ DNA مــن ضابــط  	
إيجــايب مالئــم بعــد التضخيــم بالبادئــات واملســابري التــي 
ُصممــت لتضخــم كل مــن تسلســل الـــ DNA املســتهَدف 
املُحــدد بكائــن حــي محــّور والتسلســل الداخــيل، وهــو تسلســل 
ــاري.  ــى معي ــاء منحن ــرض إنش ــة؛ بغ ــدد بفصيل ــي مح مرجع
وينبغــي أن يتضمــن املنحنــى املعيــاري مــا ال يقــل عــن أربــع 
نقــاط تركيــز مختلفــة. وينبغــي تحميــل كل نقطــة مــن نقــاط 
املنحنــى املعيــاري، وكذلــك العينــة، يف نســخ ثالثيــة أصليــة عــىل 
األقــل. وتُســتخدم هــذه املنحنيــات املعياريــة لتحديــد مقــدار 
ــّور  ــي مح ــن ح ــدد بكائ ــتهَدف املُح ــل الـــ DNA املس تسلس
والتسلســل الداخــيل، وهــو تسلســل مرجعــي محــدد بفصيلــة 

ــة. ــات املجهول يف العين

للتضخيــم  	 خضــع  الــذي  القوالــب  مــن  الخــايل  الضابــط 
باســتخدام البادئات/املســابري التــي ُصِممــت لتضخيــم كل مــن 
ــّور  ــي مح ــن ح ــدد بكائ ــتهَدف املُح ــل الـــ DNA املس تسلس
ــة. ــدد بفصيل ــي مح ــل مرجع ــو تسلس ــيل، وه ــل الداخ والتسلس
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ــارص وعــىل املعــدات  ــني العن ــايئ ب ــامدا عــىل التفاعــل الكيمي واعت
املتوافــرة إلجــراء بالتجربــة، ميكــن تضخيــم كل مــن تسلســل 
الـــ DNA املســتهَدف املُحــدد بكائــن حــي محــّور والتسلســل 
الداخــيل، وهــو تسلســل مرجعــي محــدد بفصيلــة، باعتبــاره تفاعــال 
متعــددا. وقــد توافــرت تلــك اإلمكانيــة بفضــل توافــر عــدة صبغــات 
دالـّـة تتســم بأطــوال موجيــة مختلفــة للحــد األقــى مــن االنبعــاث 
 (TaqMan® Probes) ــامن ــابري تاك ــق مس ــتَخَدم لتخلي ــي تُس والت
ــف  ــن الكش ــك م ــن ذل ــكل 32. وميّك ــح يف الش ــو املوض ــىل النح ع
عــن منتجــات التضخيــم التــي تنتمــي ألهــداف متعــددة يف نفــس 

ــه.  ــوب يف الوقــت ذات األنب

ــر إىل أن  ــت بالنظ ــر الوق ــا توف ــددة بأنه ــالت املتع ــز التفاع وتتمي
األمــر يتطلــب إعــداد عــدد أقــل مــن التفاعــالت لــكل عينــة. وهــو 
مــا يــؤدي بــدوره إىل انخفــاض احتامليــة وقــوع أخطــاء يف عمليــة 
نقــل الســوائل بأجهــزة املــص أثنــاء إعــداد تفاعــل البوليمــرياز 
يف  انخفــاض  أيضــا  يوجــد  ذلــك،  إىل  وباإلضافــة  الِسلســيل. 
التكاليــف بفضــل اســتخدام عــدد أقــل مــن الكواشــف الكيميائيــة 
(Reagents) واحتامليــة التمكــن مــن وضــع املزيــد مــن العينــات 
الِسلســيل.  البوليمــرياز  تفاعــل  إجــراء  مــن  الواحــدة  املــرة  يف 
ــج  ــني قياســات نتائ ــن ب ويخفــض التعــدد أيضــا مــن مقــدار التباي
ــن  ــدد بكائ ــتهَدف املُح ــل الـــ DNA املس ــن تسلس ــم كل م تضخي
حــي محــّور والتسلســل الداخــيل، وهــو تسلســل مرجعــي محــدد 
بفصيلــة، بالنظــر إىل أن كال التضخيمــني يقعــان يف نفــس األنبــوب يف 
ظــل ظــروف متطابقــة. ومــع ذلــك، ينبغــي مالحظــة أن التفاعــالت 
ــف  ــية الكش ــة حساس ــاض يف درج ــؤدي إىل انخف ــد ت ــددة ق املتع
ــني  ــل ب ــرا للتداخ ــل، نظ ــي للتفاع ــد الَكّم ــد التحدي ــبة لح بالنس

ــة.  ــف الكيميائي ــتهالكهام للكواش ــن اس ــني وتباي التفاعل

از  ي نتجت عن تفاعل البوليم�ي
التأويل وبيانات التحليل ال�ت

)Real-time PCR( ي
الِسلسىلي الآ�ف

األداة  تقيس  اآلين،  الِسلسيل  البوليمرياز  تفاعل  تجربة  متي  بينام 
بياين  رسم  مخطط  يف  البيانات  وتتجمع  دورة.  كل  نهاية  يف  التألق 
مقابل  السيني  املحور  عىل  الدورات  عدد  يعرض  والذي  للتضخيم 
التألق عىل املحور الصادي. وعادة ما يُرَسم مخطط الرسم البياين عىل 

 .(Semi-Logarithmic Scale) مخطط شبه لوغاريتمي

ومُيَكِّــن مخطــط الرســم البيــاين للتضخيــم مــن التفرقــة بــني األطــوار 
ــيل  ــرياز الِسلس ــل البوليم ــاء تفاع ــع أثن ــي تق ــة الت ــة املختلف الثالث

(الشــكل 33). 

1-  مرحلــة “تخلــف” مبدئيــة، والتــي تقــع مابــني الــدورات 1 إىل 
ــع  ــك م ــق ذل ــق. ويتواف ــة يف التأل ــات طفيف ــر تقلب 18 وتُظه

ــة. ــي تجــري يف الخلفي ــارة الت اإلش

2-  يــيل ذلــك طــور تضاُعفــي يقــع بــني الــدورات 18 إىل 28 
ــة أعــىل بصــورة أكــرب  حــني يكــون تراكــم املنتجــات املَُضَخّم
ــدورة  ــة. ورقــم ال ــي تجــري يف الخلفي ــري مــن اإلشــارة الت بكث
التــي يقــع فيهــا هــذا تُعــرف باســم “دورة التحديــد الَكّمــي 
العتبــة  “دورة  أو   (Cq (قيمــة   ”Cycle Quantification  -
ــل  ــتخدام تفاع ــد اس ــة Ct). وعن - Threshold Cycle” (قيم
البوليمــرياز الِسلســيل اآلين، تُجمــع البيانــات أثنــاء هــذه 
ــة  ــن دق ــريا م ــن كث ــأنه أن يحس ــن ش ــا م ــو م ــة. وه النقط
ــارشة  ــط مب ــة تراب ــود عالق ــر إىل وج ــي بالنظ ــد الَكّم التحدي
ــدأ  ــي يب ــدورة الت ــم ال ــب ورق ــتهالل للقوال ــدار االس ــني مق ب
فيهــا التضخيــم يف التضاُعــف. وكلــام كان املقــدار املبــديئ 
ــج  ــن املُنتَ ــف ع ــام كان الكش ــا، كل ــب عالي للـــ DNA القال
املرتاكــم أرسع يف عمليــة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل وكلــام 

،Ct انخفضــت قيمــة

.)Real time PCR( ي
از الِسلسىلي الآ�ف ي تفاعل البوليم�ي

الشكل 32: أطياف النبعاث لصبغات متنوعة يشيع استخدامها �ف

LGC, Biosearch Technologies. )n.d.(. Spectral Overlay Tool for Multiplexed QPCR. :المصدر 
.https://www.biosearchtech.com/qpcr-multiplex-spectral-overlay-tool :من عىل الرابط ،Retrieved: 26 November 2021

https://www.biosearchtech.com/qpcr-multiplex-spectral-overlay-tool
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ي )Real-time PCR( يعرض التألق يخرج عن خط الأساس 
از الِسلسىلي الآ�ف ي للتضخيم باستخدام تفاعل البوليم�ي

الشكل 33: مخطط رسم بيا�ف
 . از الِسلسىلي مقابل عدد دورات تفاعل البوليم�ي

ي باستخدام مساب�ي موسومة
از الِسلسي الآ�ف ي للتضخيم من تجربة تفاعل البوليم�ي

الشكل 34: مخطط الرسم البيا�ف

المصدر: دراسة )Querci et al. )2020. تحليل عينات الأغذية للتحقق من وجود كائنات حية محورة جينيا – دليل المستخدمن 
 https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237
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3-  وتكون املرحلة األخرية متيل الرسوم البيانية للوصول إىل بالتوه 
تضخيم  من  النهائية  املرحلة  مع  هذا  يتوافق   .”Plateau“

.(End-Point of the PCR) تفاعل البوليمرياز الِسلي

ــة  ــط العتب ــع خ ــود موض ــا يع ــا م ــة، غالب ــة العلمي ــن الناحي وم
ل؛ وعليــه يتمثــل أحــد  والــذي يُســتخدم لتحديــد قيــم Ct إىل ملَُشــغِّ
ــرض  ــيل اآلين. وتع ــرياز الِسلس ــل البوليم ــة يف تفاع ــارص الذاتي العن
البيانــات التــي نتجــت مــن حالــة عــدم التحديــد اآلنيــة مخططــات 
الرســم البيــاين للتضخيــم التــي تولــدت مــن كل حجــرية يف مخطــط 
واحــد متداخــل عــىل النحــو املبــني يف الشــكلني 33 و34. ويف هــذا 
الرســم البيــاين، ينبغــي وضــع خــط العتبــة فــوق أي نشــاط يجــري 
عنــد خــط األســاس وضمــن طــور التزايــد التضاُعفــي الــذي يبــدو 

ــا يف متثيــل تحــول الســجل الخــاص بالبيانــات. خطي

حساب المحتوى من الكائن الحي المحّور
املحــّور  الحــي  الكائــن  مــن  العينــة  محتــوى  ميكــن حســاب 

مختلفتــني:  بطريقتــني 

طريقة املنحنى املعياري
تُرَســم منحنيــات معياريــة لــكل مــادة مــن املــواد املرجعيــة 
ــي  ــابري الت ــات واملس ــم بالبادئ ــت للتضخي ــي خضع ــدة الت املُعتَم
ُصممــت لتضخيــم كل مــن تسلســل الـــ DNA املســتهَدف املُحــدد 
بكائــن حــي محــّور والتسلســل الداخــيل، وهــو تسلســل مرجعــي 

ــكل 35.  ــني يف الش ــو املب ــىل النح ــة، ع ــدد بفصيل مح

 DNA ــة تلــك، ميكــن حســاب الـــ وباســتخدام املنحنيــات املعياري
املســتهَدف املُحــدد بكائــن حــي محــّور والـــ DNA الــذي ينتمــي 
لسلســلة َمجــني داخليــة، وذلــك بالحصــول عــىل قيــم Ct مــن 
العينــات املجهولــة مســتخدمني املنحنــى املعيــاري املالئــم لتحديــد 

.DNA مقــدار الـــ

ــن الحــي  ــن الكائ ــوى م ــة للمحت ــايل، تُحســب النســبة املئوي وبالت
املحــّور بأنهــا النســبة مــا بــني مقــدار التسلســل املســتهَدف للكائــن 
املحــّور ومقــدار تسلســل الجــني املرجعــي باســتخدام الصيغــة 

ــة: الرياضي

Percentage LMO content = LM-DNA X 100%

نتاج منح�ف  الشكل 35: تمثيل تخطيطي لمخططات التضخيم المؤلف من مجموعة من خمسة تخفيفات ُمسلسلة )fold-10( من مادة مرجعية لإ
 .DNA ف المرجعي الداخىلي والتضخيم الُمحدد بكائن حي محّورة مستحَدث. تمثل البيانات أربع نسخ لكل تخفيف من تخفيفات الـ معياري للج�ي

https://doi.org/10.3390/life11101015 ،Chaintoutis et al. )2021( المصدر: دراسة

https://doi.org/10.3390/life11101015
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                       Reference-DNA

ومــن الــرضوري أن تقــع قيــم Ct للعينــات ضمــن الحــدود العليــا 
والُدنيــا لــكال املنحنيــني املعياريــني. ويجــب اســتبعاد القيــم الشــاذة 

مبــا أنهــا ُعرضــة ألخطــاء التحديــد الَكّمــي

طريقة Ct املقارَنة
 ،”ΔΔCt“ باســم  أيضــا  تُعــرَف  التــي  القاعــدة،  هــذه  تقــارن 
االختالفــات يف قيــم Ct للعينــات املجهولــة وبــني قيــم املــواد 
املرجعيــة املُعتََمــدة، والتــي خضعــت للتطبيــع مقابــل قيــم Ct للـــ 

DNA الــذي ينتمــي لسلســلة املَجــني الداخليــة.

ــكل  ــاب أول ΔCt ل ــراء يف حس ــذا اإلج ــوة يف ه ــل أول خط وتتمث
مــن العينــات املجهولــة والـــ DNA الــذي ينتمــي لسلســلة املَجــني 

ــاه:  ــني يف الجــدول أدن ــة عــىل النحــو املب الداخلي

العينة المجهولة
المواد المرجعية 

ΔCtالُمعَتَمدة

حدد بكائن 
ف الُم

C للهد
t ط قيمة 

متوس
حّور

حي م
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متوس
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سل
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العينة 
المجهولة

المواد 
المرجعية 
الُمعَتَمدة

2018

5 = 20-252 = 18-22 5222

بعدها يتم حساب قيم ΔΔCt عىل النحو التايل: 

ΔΔCt = (ΔCt لعينة مجهولة) – (ΔCt للمواد املرجعية املُعتََمدة)

3 = 2 – 5 = ΔΔCt

وتتمثــل النتيجــة النهائيــة لهــذه القاعــدة يف قيمــة “التغــري يف 
املســتهَدف   DNA للـــ  بالنســبة   (Fold Change) التضاُعــف” 
ــة نســبة إىل املــواد  ــة املجهول ــن حــي محــّور يف العين ــَدد بكائ املُح
ــني  ــلة املَج ــع للـــ DNA لسلس ــد التطبي ــدة، بع ــة املُعتََم املرجعي
الداخليــة. وبالتــايل، مــن أجــل تحديــد قيمــة “التغــري يف التضاُعــف” 
بــني العينــة املجهولــة واملــواد املرجعيــة املُعتََمــدة، نســتخدم 

ــة:   ــابات التالي الحس

 ΔΔCt–2
2 -3 = 0.125 فارق يف التضاعف بني العينة املجهولة وبني املواد 

املرجعية املُعتََمدة

ولــيك تنجــح هــذه الطريقــة، ينبغــي أن تتامثــل كفــاءة التضخيــم 
يف كل مــن الـــ DNA املســتهَدف املُحــَدد بكائــن حــي محــّور 
ــة. وتتمثــل إحــدى  وتفاعــالت الـــ DNA لسلســلة املَجــني الداخلي
طــرق تحديــد هــذا األمــر يف معرفــة مــدى تبايُــن قيمــة ∆Ct مــع 
 (Amplicons) ــن يَ تخفيــف القالــب. وإذا كانــت كفــاءة كال املُكربِّ
شــبه متســاوية، يعــرض مخطــط الرســم البيــاين خطــا شــبه أفقــّي 
ملُخفــف الـــ DNA القالــب مقابــل ∆Ct. أمــا إذا مل تتســاوى كفــاءة 

ــاري.  ــى املعي ــن، ينبغــي اســتخدام قاعــدة املنحن يَ كال املُكربِّ

DNA ي تعتمد عىل الـ
توافر الوسائل ال�ت

يف ســياق الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة، فقد طُبــق تفاعل 
البوليمــرياز الِسلســيل، ولذلــك ميكــن الحصــول عــىل معلومــات عــن 
ــورة  ــامل املنش ــاالت األع ــن مق ــد م ــن العدي ــائل م ــر الوس تطوي
وقواعــد البيانــات (انظــر الوحــدة 5). وباإلضافــة إىل ذلــك، تتوافــر 
ــص  ــائل الفح ــن وس ــد م ــرة للعدي ــم أدوات متواف ــائل كأطق الوس

وبعــض املُســتحَدثات املحــّورة التجاريــة. 

ي تعتمد عىل الـ DNA وأوجه 
ات الوسائل ال�ت ف مم�ي

قصورها

ــس  ــيل لي ــرياز الِسلس ــل البوليم ــىل تفاع ــد ع ــذي يعتم ــل ال التحلي
أداة رسيعــة أو بخســة أو ســهلة، ولكنهــا منتــرشة عــىل نطــاق 
ــة املحــّورة وتحديــد هويتهــا.  واســع للكشــف عــن الكائنــات الحي
وقــد تكــون تكلفــة معــدات تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، واألهــم 
منهــا صيانتهــا وكذلــك توافــر اللــوازم، عامــال مهــام جــدا فيــام إذا 
كانــت مناســبة لطــرف معــني يك يســتخدمها. وال ميكــن اســتخدام 
أو يف  امليــدان  أو يف  املصاعــد  الِسلســيل يف  البوليمــرياز  تفاعــل 
ــىل  ــام ع ــه ع ــرص بوج ــو مقت ــة، فه ــذور املتطرف ــاج الب ــع إنت مواق

ــربات. ــتخدامات املخت اس

ــادة ال تتوقــف درجــة حساســية تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل  وع
عــىل الكائــن املحــّور املُســتحَدث الــذي تخضــع الختبــار الكشــف، 
ــاز.  ــص ممت ــار فح ــيل خي ــرياز الِسلس ــل البوليم ــل تفاع ــام يجع م
ومــع ذلــك، بالنســبة للُمســتحَدثات املحــّورة التــي ليــس لهــا وصٌف 
واٍف، فقــد يتعــذر الحصــول عــىل أي معلومــات عــن َمجينهــا وعــن 
ــا  ــي طورته ــتحَدثات الت ــك املُس ــل تل ــا، مث ــف عنه ــيلة الكش وس
جهــات أخــرى بخــالف كبــار مطــوري الســامت النباتيــة التجاريــة. 
ــات  ــن النبات ــت م ــي ليس ــّورة الت ــة املح ــات الحي ــبة للكائن وبالنس
ــات متاحــة  ــدة بيان ــا وفطــر الخمــرية، ال توجــد قاع ــل البكتريي مث

لتلــك الوســائل. 

ويف ظــل تطــور الجديــد مــن املُســتحَدثات وأنــواع البنيــات، تــزداد 
وســائل الفحــص تعقيــدا، إذ أن املطوريــن قــد ابتعــدوا عــن عنــارص 
الـــ DNA مــن 35S وnos املســتخدَمني يف الســنوات األوىل مــن 

تكنولوجيــا الكائنــات الحيــة املحــّورة.
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: ي مثال لإجراء تجري�ب

* )Real-time PCR( ي
از الِسلسىلي الآ�ف تفاعل البوليم�ي

از  ي للعينة من الأمثلة الأساسية للتحليل بحثا عن الكائنات الحية المحّورة باستخدام مقاربة تفاعل البوليم�ي مالحظة: ينبغي اعتبار هذا الإجراء التجري�ب
ي ُوِضعت 

وتوكولت ال�ت ، ويوىص بمراجعة ما يتصل بالأمر من أعمال منشورة وموارد بصفة دورية للحصول عىل معلومات بشأن ال�ب ي
الِسلسىلي الآ�ف

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx : ي
حديثا والمثَبتة.  مثال ما هو متاح �ف

https://croplife.org/plant-biotechnology/regulatory-2/detection-methods/

ي لإجراء تحديد َكّمي للُمستحدثات الحية المحّورة 
از الِسلسىلي الآ�ف وتوكولن التاليان هما وسيلتان تعتمدا عىل تفاعل البوليم�ي ال�ب

ي واحد فقط وللكشف عن الُمعزز 35S والُمنهي nos باستخدام تفاعل 
از ِسلسىلي آ�ف المحددة MON810 باستخدام تفاعل بوليم�ي

 DNA ف شوط تثبيط لختبار قابلية الـ شارة إىل أنه ينبغي أن يسبق كال التجربت�ي ي متعدد )التحليل النوعي(. وتجدر الإ
از ِسلسىلي آ�ف بوليم�ي

المستخَلص للتضخم. 

ّ الإجراء التحليل الَكّمي ي
از الِسلسلي االآ�ن تفاعل البوليم�ي

ي تضخيم تسلسل DNA مستهَدف مرجعي داخىلي فريد بالنسبة للُذرة )محدد بفئة 
ي �ف

از الِسلسىلي الآ�ف يُستخدم تفاعل البوليم�ي
تصنيفية(، بالإضافة إىل تسلسل DNA مستهَدف يش�ي إىل وجود المحصول المحّور جينيا. 

ة عىل غرار التفاعل المتعدد. ويكون  ي نفس الحج�ي
از الِسلسىلي أو قد يقعان �ف ف من تفاعل البوليم�ي ف مستقل�ي وقد تشمل الفحوص نظام�ي

از الِسلسىلي عن وجود تسلسل  لكل DNA مستهَدف بادئات DNA معينة ومساب�ي موسومة بالصبغة. وبمجرد أن يكشف نظام تفاعل البوليم�ي
DNA مستهَدف ُمحَدد بكائن حي محّور، يكون الآخر نظاما مرجعيا داخليا ُصِمم ليعمل كمرجع َكّمي يكشف عن الُذرة المحورة الحية 

والمحورة غ�ي الحية.

ّ لإجراء التحليل النوعي ي
از الِسلسلي الآ�ن تفاعل البوليم�ي

ات  ي العديد من مخت�ب
ي أيضا، بالإضافة إىل استخدامه الواسع �ف

از الِسلسىلي الآ�ف عىل النحو المشار إليه سلفا، يستخدم تفاعل البوليم�ي
ّ المزدوج )Duplex Real-time PCR( التاىلي هو مثال  ي

از الِسلسىلي الآ�ف فحوص الكائنات الحية المحّورة، لأغراض نَوعّية. وتفاعل البوليم�ي
ة، ويكون ذلك ممكنا لأن المساب�ي  ي نفس الحج�ي

ف �ف لوسيلة فحص تضم كشفا لكل من الُمعزز 35S والُمنهي nos. ويقع كال التفاعل�ي
. ف ف يمكن رصدهما منفصل�ي المحددة موسومة بصبغات مختلفة، وهو ما يمّكن من إجراء تضخيم�ي

ّ ي
از الِسلسىلي الآ�ف وسيلة متعددة محَددة بعنرص للكشف عن P35S و T-nos باستخدام تفاعل البوليم�ي

ّ المزدوج للكشف عن النباتات المحّورة. ي
از الِسلسىلي الآ�ف يصف هذا القسم بروتوكول وسيلة الفحص باستخدام تفاعل البوليم�ي

قش القنبيط )P-35S( وُمنهي nos المشتق من  وس ت�ب ي تنتمي لمعزز 35S المشتق من ف�ي
خضعت تسلسالت DNA المستهَدفة ال�ت

ف تلك  ّ المزدوج تسلسالت بادئات ومساب�ي من ب�ي ي
از الِسلسىلي الآ�ف االأجرعية المورمة )T-nos( للتضخيم. وتستخدم وسيلة تفاعل البوليم�ي

ف مرجعي واستخدام مواد موحدة  . وبدمج ج�ي ف ف المستهدف�ي المنشورة بالفعل من أجل إجراء الكشف الفردي )“المتفرد”( لكال التسلسل�ي
ي عينة مجهولة.

مرجعية، يمكن استخدام هذه الوسيلة لإجراء تقدير شبه كّمي لمقدار النباتات الحية المحّورة �ف

المواد والمعدات

	  ABI PRISM® 7500 Sequence Detection System )Applied Biosystems(

ة 	 لوحات تفاعل تضم 96 حج�ي

أغطية شفافة/ أغطية التصاق 	

	 )Micropipettes( أجهزة ميكرونية لَمّص السوائل

أرفف حاملة لأنابيب التفاعل 	

أنابيب للتفاعل الحر DNase سعة 0.5 ملليل�ت و2 ملليل�ت 	

ات تنبيذ عادية )Microfuge Fit( لأنابيب التفاعل سعة 0.5  	 جهاز تنبيذ عادي )Benchtop Centrifuge( يتضمن دّوار أو حج�ي
ة.   ، يسع لوحات تفاعل تضم 96 حج�ي ملليل�ت

	 )Vortex mixer( خاّلط دّوامي

ي قياس 1.5 ملل 	
أنابيب لجهاز التنبيذ الميكرو�ف

.Querci et al. )2020( راجع أيضا دراسة .)ك التابع للمفوضية الأوروبية )2011 *  تم الحصول عىل الإجراءات التجريبية من مركز البحوث المش�ت

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations
https://croplife.org/plant-biotechnology/regulatory-2/detection-methods/
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T-nos سمات البادئات لـ

F-081 :البادئ الأمامي

CATGTAATGCATGACGTTATTTATGالتسلسل

25الطول 

ي )غرام لكل مول(
7686.1الوزن الجزي�أ

51.1 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

TM-180YY :المسبار

YY-ATGGGTTTTTATGATTAGAGTCCCGCAA-BHQ1التسلسل

28الطول 

R-081 : البادئ العكسي

TTGTTTTCTATCGCGTATTAAATGTالتسلسل

25الطول 

ي )غرام لكل مول(
7643.1الوزن الجزي�أ

49.5 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

P 35S سمات البادئات لـ

35S-FTM :البادئ الأمامي

GCCTCTGCCGACAGTGGTالتسلسل

18الطول 

ي )غرام لكل مول(
5491.6الوزن الجزي�أ

54.9 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

35S-TMP-FAM :المسبار

FAM-CAAAGATGGACCCCCACCCACG-BHQ1التسلسل

22الطول 

35S-RTM : البادئ العكسي

AAGACGTGGTTGGAACGTCTTCالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6790.5الوزن الجزي�أ

54.8 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

الضوابط

ي هذا الدليل. فإذا لم تُظهر الضوابط النتائج المتوَقعة، تُستبعد نتائج 
تتضمن كل سلسلة اختبارات الضوابط عىل النحو الموضح �ف

الختبار ويُكرر التحليل.

: ي الإجراء التجري�ب

1-  أذب المكونات المطلوبة لشوط الختبار المجمدة وامزجها وأخضعها للتنبيذ، وأبق الكواشف الكيميائية المذابة عىل الثلج.
عداد مزيج التفاعل.  ي الجدول 18 )باستثناء الـ DNA( لإ

تيب المذكور �ف ي أنبوب سعة 2 ملليل�ت عىل الثلج، أضف المكونات بال�ت
و�ف
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)ABI 7500( ي
از الِسلسىلي الآ�ف الجدول 18. مزيج التفاعل لتفاعل البوليم�ي

*)Reagents( يالكواشف الكيميائية
ف النها�أ ك�ي المقدار لكل تفاعل )بالميكرول�ت µL(ال�ت

TaqMan® universal PCR Master Mix )2x(1X12.5

Primer 35S-F )2µM(0.1 µmol/L1.25

Primer 35S-R )2µM(0.1 µmol/L1.25

Probe 35S-TMP FAM )2µM(0.1 µmol/L1.25

Primer 180-F )20 µM(1.0 µmol/L1.25

Primer 180-R )20 µM(1.0 µmol/L1.25

Probe TM-180 YY )4 µM(0.2 µmol/L1.25

DNA-extract
العينات: حواىلي 50000 من DNA البالستيدات 

ي الُذرة لكل تفاعل
اء �ف الخرصف

5

جمالي  25 ميكرول�تالحجم الإ

 )DOI 10.1007/s00217-007-0748-z( Waiblinger et al. 2008 دراسة *

ة. ف ة وج�ي امزج جيدا وقم بالتنبيذ لف�ت  -2
قم بتسمية أنبوب تفاعل سعة 0.5 ملليل�ت لكل عينة DNA ستخضع لالختبار.  -3

ي كل أنبوب القدر المناسب 
ي كل أنبوب تفاعل المقدار المطلوب من مزيج التفاعل لـ 3.3 من التكرارات )µL 66(. وأضف �ف

4-  ضع �ف
ي مقدرا كافيا عند تحميل العينات. رج كل أنبوب 

من الـ DNA لـ 3.3 من التكرارات )µL DNA 16.5(. وسيضمن الـ 0.3 تكرار الإضا�ف
ي تنتمي لنفس 

ف النسخ ال�ت ورة إلزامية لخفض التباين ب�ي ي حركة دوامّية لما يقارب 10 ثواٍن لكل أنبوب. تتسم هذه الخطوة برصف
�ف

. ي
العينة إىل الحد الأد�ف

ات.  ي لوحات الحج�ي
عداد �ف تيب تحميل الإ ة وفقا ل�ت ي كل حج�ي

، ثم ضع حصصا من 25 ميكرول�ت �ف ي
ي جهاز تنبيذ ميكرو�ف

5-  دّورها �ف
ة. ف ة وج�ي ات التفاعل ثم أخضع اللوح للتنبيذ لف�ت 6-  ضع غطاء شفافا عىل لوح حج�ي

.ABI ي
از الِسلسىلي الآ�ف ي جهاز تفاعل البوليم�ي

ضع لوح التفاعل �ف  -7
 . ي

از الِسلسىلي الآ�ف برمج جهاز تفاعل البوليم�ي  -8
ات، ويوضح الشكل 36 نََسق العينة. اضبط نََسق لوح الحج�ي  -9

ي نامج الحاسو�ب الشكل 36. نََسق ال�ب

المصدر: دراسة )Querci et al. )2020. تحليل عينات الأغذية للتحقق من وجود كائنات حية محورة جينيا – دليل المستخدم. 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237

اخ�ت عدد الدورات، مقدار التفاعل وتفاصيل كل خطوة تفاعل )الجدول 19(.  -10
ابدأ الشوط.  -11

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237
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الجدول 19. ظروف التضخيم

عدد الدوراتالزمندرجة الحرارةالمرحلة

)UNG( 50إزالة التلوث°C1دقيقتان

ّ 101 دقائقC°95التنشيط/ التمسيخ الأوىلي

15 ثانيةC°95التمسيخ

60 ثانيةC°60التلدين والتمديد

45التمسيخ والتلدين والتمديد 

تحليل البيانات وتأويل النتائج

: ، تُقّيم البيانات باستخدام الإجراء التاىلي ي
از الِسلسىلي الآ�ف عقب شوط تفاعل البوليم�ي

ي المنطقة حيث تكون ُمرْتََسمات التضخيم  	
ي الوضع اللوغاريتمي، ضع خط العتبة �ف

اضبط العتبة: اعرض منحنيات التضخيم �ف
.) از الِسلسىلي متوازية )الطور التضاُعفي من تفاعل البوليم�ي

ي عندها يتخطى خط العتبة أول منح�ف تضخيم، وحدد الدورات الثالث لخط الأساس  	
اضبط خط الأساس: حدد عدد الدورات ال�ت

قبل تلك القيمة )مثال: أول Ct ← 25 = Ct خط الأساس = 25 – 3 = 22(.

عدادات وصّدر البيانات. 	 احفظ الإ

ات، يمكننا  وبالنظر إىل أن هذه الوسيلة نوعّية، فليس علينا سوى التحقق من حدوث التضخيم. وبإضافة تضخيم مرجعي للوح الحج�ي
أن نحصل عىل بعض المعلومات شبه الَكمّية. 

از الِسلسىلي  بروتوكول لوسيلة ُمحَددة ببنية جينية للتحديد الَكّمي لـ MON810 باستخدام تفاعل البوليم�ي
. ي

الآ�ف

ف الُذرة الُمحدد بفئة تصنيفية )maize starch synthase IIb: zSSIIb( والتحديد الَكمّي له،  يرد فيما يىلي وصف وسيلة للكشف عن ج�ي
 )cryLA(b ف الُمخّلق ي الُذرة والج�ي

ف Heat Shock Protein 70 �ف ون لج�ي ن�ت ف تسلسل الإ ي بنية الـ DNA المحددة ب�ي
ومنطقة التصال �ف

ي الُذرة الحية المحّورة MON810. وتعتمد الوسيلة عىل تفاعل 
ة )Bacillus thuringiensis( الموجود �ف المشتق من الَعَصِويَُّة التُّوِرنِْجيَّ

ي باستخدام البالزميد كمادة مرجعية بغرض التحديد الَكّمي للكمية النسبية من MON810 باستخدام عامل 
از الِسلسىلي الآ�ف البوليم�ي

ي بذور MON810 الأصلية 
ف تسلسالت الـ DNA الُمحَددة ببنية وتلك الُمحَددة بفئة تصنيفية �ف تحويل )Cf( يمثل نسبة عدد النسخ ب�ي

التمثيلية.

المعدات والكواشف الكيميائية 

	  )ABI PRISM® 7500 Sequence Detection System )Applied Biosystems

ة 	 لوحات تفاعل تضم 96 حج�ي

أغطية شفافة/ أغطية التصاق 	

	 )Micropipettes( أجهزة ميكرونية لَمّص السوائل

أرفف حاملة لأنابيب التفاعل 	

أنابيب للتفاعل الُحر DNase سعة 0.5 ملليل�ت و2 ملليل�ت 	

ي المالئم 	 نامج التحليل الحاسو�ب ي وال�ب
از الِسلسىلي الآ�ف نظام كشف بتفاعل البوليم�ي

ات تنبيذ عادية )Microfuge Fit( لأنابيب التفاعل سعة 0.5  	 جهاز تنبيذ عادي )Benchtop Centrifuge( يتضمن دّوار أو حج�ي
ة.   ، يسع لوحات تفاعل تضم 96 حج�ي ملليل�ت

	 )Vortex mixer( خاّلط دّوامي

ي قياس 1.5 ملىلي 	
أنابيب لجهاز التنبيذ الميكرو�ف
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(QT-CON-00-004) MON810 سمات البادئات للنظام الُمحَدد بـ

’M810 2-5 :البادئ الأمامي

TCGAAGGACGAAGGACTCTAACGالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
6692.4الوزن الجزي�أ

54.8 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

M810-Taq :مسبار الكائن الحي المحّور المستهَدف

FAM-AGATACCAAGCGGCCATGGACAACAA-TAMRAالتسلسل

26الطول 

’M810 2-3 : البادئ العكسي

GGATGCACTCGTTGATGTTTGالتسلسل

21الطول 

ي )غرام لكل مول(
7106.3الوزن الجزي�أ

52.4 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

)004-QT-CON-00( سمات البادئات للنظام الُمحَدد بفئة تصنيفية

’SSIIb1-5

CTCCCAATCCTTTGACATCTGCالتسلسل

22الطول 

ي )غرام لكل مول(
7204.3الوزن الجزي�أ

54.8 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

SSIIb1-Taq :مسبار الفئة التصنيفية

FAM-AGCAAAGTCAGAGCGCTGCAATGCA-TAMRAالتسلسل

25الطول 

’SSIIb1-3

TCGATTTCTCTCTTGGTGACAGGالتسلسل

23الطول 

ي )غرام لكل مول(
7659.6الوزن الجزي�أ

55.3 درجة مئويةنقطة النصهار للغواناين/السيتوزاين بناء عىل ]+Na[ بمقدار 50 ملليمولر

المنح�ن المعياري

ي DNA مستخلص من مستخلصات DNA عينة اختبار مجهولة. 
لطالما استخدمت وسيلة منح�ف المعايرة للتحديد الَكّمي لعدد النسخ �ف

. وتتألف منحنيات المعايرة من خمسة  ي نفس شوط التضخيم التحليىلي
وتتولد منحنيات معايرة مستقلة مع كل نظام بادئ/مسبار �ف

ي كل نقطة من نقاط المعايرة 
ات منها 29، 125، 1500، 20000، 250000 نسخة DNA من بالزميد pMul5. وتُجرى قياسات ثالثية �ف ف ترك�ي

ي
 الخمس. وقيست أيضا التفاعالت الثالثية باستخدام ُمخَفف مناسب من الـ DNA المستخَلص من العينة المجهولة �ف

. ي نفس الشوط التحليىلي
)ABI PRISM® 7500 SDS )Applied Biosystems �ف

ي 
ي الهدف الُمحَدد بالبنية الجينية zSSIIb أو MON810 عىل التواىلي عىل الرسم البيا�ف

وتوضع القيم Cq المخصصة لنقاط المعايرة �ف
مقابل لوغاريتم عدد نسخ DNA البالزميد لـ pMul5 لتحديد منح�ف للمعايرة. ويُستحصل عىل عدد النسخ الُمقاس من أجل DNA عينة 
ي عينة الختبار، يُقسم عدد نُسخ بنية MON810 الجينية عىل 

الختبار بالستنباط من المنحنيات المعيارية. ولتحديد مقدار MON810 �ف
ي 100 للحصول عىل النسبة المئوية.

وبا �ف ف zSSIIb بالإضافة إىل المحدد بالبنية Cf لـ MON810، مرصف عدد نسخ ج�ي
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الضوابط

ي هذا الُكتيب، فإذا لم تُظهر الضوابط النتائج المتوَقعة، تُستبعد 
تتضمن كل سلسلة اختبارات الضوابط عىل النحو الموضح سلفا �ف

نتائج الختبار ويُكرر التحليل.

. ي أو كمادة مرجعية للمعايرة، يتوافر بديالن عىل الأقل عىل النحو التاىلي وكضابط إيجا�ب

ف نقي وعاىلي الجودة مستخَلص من لب الُذرة إذا ُعِرَفت َكمّية الـ DNA، بناء عىل حساب عدد نَُسخ  	 يمكن استخدام DNA من الَمج�ي
 .MON810 ف للُذرة من نوع التسلسل المستهَدف من حجم الَمج�ي

ات مختلفة بعدد معلوم من النسخ.  	 ف ك�ي يجوز إضافة بالزميد يحتوي عىل التسلسالت المستهَدفة ب�ت

  )Mastermix( إعداد المزيج الرئيسي

أذب المكونات المطلوبة لشوط الختبار المجمدة وامزجها وأخضعها للتنبيذ. أبق الكواشف الكيميائية المذابة عىل الثلج.  -1
عداد مزيج التفاعل.  ي الجدول 20 )باستثناء الـ DNA( لإ

تيب المذكور �ف ي أنبوب سعة 2 ملليل�ت عىل الثلج أضف المكونات بال�ت
2-  �ف

ة. ف ة وج�ي رجاء ل تُعّد سوى مزيج التفاعل المطلوب لهذا الشوط فقط. امزج جيدا وقم بالتنبيذ لف�ت
َسّم أنبوب تفاعل سعة 0.5 ملليل�ت لكل عينة DNA ستخضع لالختبار.  -3

.)µL 66( ي كل أنبوب تفاعل المقدار المطلوب من مزيج التفاعل لـ 3.3 من التكرارات
ضع �ف  -4

ي مقدرا كافيا عند 
ي كل أنبوب القدر المناسب من الـ DNA لـ 3.3 من التكرارات )µL DNA 16.5(. يضمن الـتكرار 0.3 الإضا�ف

5-  أضف �ف
ورة إلزامية لخفض التباين  ي حركة دوامّية لما يقارب 10 ثواٍن لكل أنبوب. تتسم هذه الخطوة برصف

تحميل العينات. رج كل أنبوب �ف
. ي

ف نسخ كل عينةإىل الحد الأد�ف ب�ي
ات.  ي لوحات الحج�ي

عداد �ف تيب تحميل الإ ة وفقا ل�ت ي كل حج�ي
. ضع حصصا من 25 ميكرول�ت �ف ي

ي جهاز تنبيذ ميكرو�ف
دّورها �ف  -6

ة. ف ة وج�ي ات التفاعل ثم أخضع اللوح للتنبيذ لف�ت ضع غطاء شفافا عىل لوح حج�ي  -7
.ABI ي

از الِسلسىلي الآ�ف ي جهاز تفاعل البوليم�ي
ضع لوح التفاعل �ف  -8

ي )الجدول 21(.
از الِسلسىلي الآ�ف برمج جهاز تفاعل البوليم�ي  -9

ات )الجدول 22(.  اضبط نََسق لوح الحج�ي  -10

از الِسلسىلي من MON 810 يبلغ  از الِسلسىلي من SSIIb يبلغ 151 زوج قاعدي، وطول ُمنتج تفاعل البوليم�ي طول ُمنتج تفاعل البوليم�ي
113 زوج قاعدي.

از الِسلسىلي الجدول 20. إعداد تفاعل البوليم�ي

الهدف من الفئة التصنيفيةالهدف الحي المحّور 

ي
يالكاشف الكيميا�أ

ف النها�أ ك�ي يال�ت
يالكاشف الكيميا�أ

ف النها�أ ك�ي ال�ت

TaqMan® Universal PCR Master1xTaqMan® Universal PCR Master1x

Primer Fw0.50 μmol/LPrimer Fw0.50 μmol/L

Primer Rev0.50 μmol/LPrimer Rev0.50 μmol/L

Probe0.20 μmol/LProbe0.20 μmol/L

Template DNA50 ngTemplate DNA50 ng

جمالي 25 ميكرول�تالحجم الإجمالي25 ميكرول�تالحجم الإ

الجدول 21. ظروف التفاعل

عدد الدوراتدرجة الحرارة  C°الزمنالمرحلة

501 درجة مئويةدقيقتانما قبل التفاعل: إزالة التلويث

از الـ DNA وتمسيخ الـ DNA القالب 1 95 درجة مئوية10 دقائقما قبل التفاعل: تنشيط بوليم�ي

95 درجة مئوية 30 ثانيةالتمسيخالخطوة 1

59 درجة مئوية 60 ثانيةالتلدين والستطالةالخطوة 2

40التمسيخ والتلدين والستطالة
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ات إعداد لوح الحج�ي

ات. الجدول 22. إعداد لوح الحج�ي

123456789101112

AS1S1S1S2S2S2S3S3S3S4S4S4

BS5S5S5U1U1U1U2U2U2U3U3U3

CU4U4U4U5U5U5U6U6U6U7U7U7

DU8U8U8U9U9U9U10U10U10C0C0C0

MON810 النصف العلوي: نظام ُمحَدد بالُذرة

: نظام ُمحَدد بمرجع النصف الُسفلي

ES1S1S1S2S2S2S3S3S3S4S4S4

FS5S5S5U1U1U1U2U2U2U3U3U3

GU4U4U4U5U5U5U6U6U6U7U7U7

HU8U8U8U9U9U9U10U10U10C0C0C0

المصدر: دراسة )Querci et al. )2020. تحليل عينات الأغذية للتحقق من وجود كائنات حية محورة جينيا – دليل المستخدم. 
https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237

تحليل البيانات وتأويل النتائج

عقب شوط تفاعل البوليمرياز الِسلسيل اآلين، يجري تقييم البيانات باستخدام اإلجراء التايل:

ي المنطقة حيث ُمرْتََسمات التضخيم متوازية  	
ي الوضع اللوغاريتمي، ضع خط العتبة �ف

اضبط العتبة: اعرض منحنيات التضخيم �ف
.) از الِسلسىلي )الطور التضاُعفي من تفاعل البوليم�ي

ي عندها يتخطى خط العتبة أول منح�ف تضخيم، وحدد الدورات الثالث لخط الأساس  	
اضبط خط الأساس: حدد عدد الدورات ال�ت

قبل تلك القيمة )مثال: أول Cq ← 25 = Cq خط الأساس = 25 – 3 = 22(.

ي برنامج مايكروسوفت إكسل. 	
عدادات وصّدر البيانات لملف إكسل ثم افتح ملف النتائج الُمصّدرة �ف احفظ الإ

	 .∆Cq لكل مجموعة نسخ لحساب قيم Cq احسب متوسط

لكل عينة، تُحَتسب النسبة المئوية للكائن الحي المحور بتحليل Cq∆ للعينة، ومقارنتها بمجموعة بالقيمة اللوغاريتمية )النسبة لمئوية 
. ف ك�ي للكائن الحي المحور( وقيم Cq∆ المتحصل عليها من مجموعة معاي�ي ال�ت

شوط التثبيط 

DNA إعداد سلسلة ُمخَففات الـ

ي وسيلة تفاعل 
ف DNA ُمعد لُيسَتخَدم �ف يبدأ إعداد شوط التثبيط بتوصيل الـ DNA الُمسَتخَلص إىل مستوى يوافق أعىل ترك�ي

از الالحقة، ما يُسمى بالعينة “غ�ي الُمخَففة”. من هذه العينة الأوىل، يُعد سلسلة ُمخففات رباعية من كل مسَتخَلص  البوليم�ي
.)1:256 ،1:64 ،1:16 ،1:4( DNA

: ينبغي إعداد 40 ميكرول�ت من كل ُمخَفف عىل النحو التاىلي

ي الجدول أدناه، يؤخذ  	
َسّم الأنابيب برقم مستخلص الـ DNA الموافق بالإضافة إىل معدل التخفيف من الُمخَفف الُمعد للعمل. �ف

ُمستخَلص الـ DNA رقم 1 كمثال.

ي أنابيب مسماه )انظر الجدول أدناه، عمود  	
وزع مقادير مالئمة من المحلول الُمَنظِّم للتخفيف -أي المحلول الُمَنظِّم TlowE- �ف

.)”TlowE يسمى “المحلول الُمَنظِّم

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237


السلسلة التقنية رقم 05 للسالمة الأحيائية 102

DNA ي تعتمد عىل الـ
أوجه قصور الوسائل ال�ت

بينــام يُعــد تحليــل الـــ DNA أداة بالغــة القــوة يف مجــال الكشــف 
ــد  ــزال توج ــا، ال ت ــد هويته ــّورة وتحدي ــة املح ــات الحي ــن الكائن ع
ــخيصية.  ــك األداة التش ــىل تل ــة ع ــور املفروض ــه القص ــض أوج بع
ويــرد فيــام يــيل نقــاش موجــز لبعــض أكــر أوجــه القصــور شــيوعا 
ــد  ــي تعتم ــائل الت ــد اســتخدام الوس ــربات عن ــا املخت ــي تواجهه الت

 .DNA عــىل الـــ

DNA بيانات تسلسل الـ
تُعــد بيانــات التسلســل رضوريــة لتيســري تطويــر بروتوكــوالت 
الكشــف بغــرض التمكــن مــن تصميــم بادئــات تســتهدف العنــارص 
الجينيــة التــي أُدِخلَــت يف الكائــن الحــي املحــّور. ومــع ذلــك، 
تعتــرب هــذه البيانــات معلومــات تجاريــة رسيــة وال تتوافــر دومــا 
ــة لبعــض  ــر التنظيمي ــام تتطلــب األُط ــة. وبين ــربات التنظيمي للمخت
ــم،  ــدرج املخطــرون وســيلة كشــف ضمــن إخطاراته ــدان أن ي البل
يظــل التثبــت مــن تلــك الوســائل رضوريــا، كــام أن توافــر بيانــات 

ــة. ــر هــذه العملي ــني تي تسلســل املَج

المواد المرجعية الُمعَتَمدة
مــن  للتثبــت  رضوريــة   (CRMs) املُعتََمــدة  املرجعيــة  املــواد 
ــات التشــغيلية  ــك يف العملي ــربات وكذل إجــراءات الفحــص يف املخت
ــي  ــودة تف ــة الج ــري مراقب ــامن أن تداب ــربات لض ــة يف املخت اليومي

باملعايــري الالزمــة. وتتوافــر للــرشاء بعــض املــواد املرجعيــة املُعتََمــدة 
ــا  ــا، إال أنه ــة املحــّورة املتوافــرة تجاري ــات الحي ــي توافــق الكائن الت
ليســت متوافــرة يف جميــع األحيــان بالنســبة للكائنــات الحيــة 
ــري  ــّورة غ ــة املح ــات الحي ــا أو الكائن ــورت محلي ــي تط ــّورة الت املح
ــواد  ــربات أيضــا الســتخدام امل ــا. والتجــأت بعــض املخت املــرصح به
املرجعيــة يف صيغــة ُشــدفات DNA البالزميــد، أو بتجميــع ُشــدفات 
الـــ DNA التــي تُســتخدم لتقليــد مناطــق اتصــال عنــارص الجينــات 
الدخيلــة يف أي كائــن حــي محــّور. ولكــن قد يــؤدي ذلــك إىل مبالغة 
يف تقديــر تركيــز الكائنــات الحيــة املحــّورة املوجــود يف عينــة حالــة 
مــا؛ نظــرا الرتفــاع كفــاءة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل يف تضخيــم 
ــة أن  ــورة فردي ــربات بص ــن للمخت ــى. وميك ــد املُنّق DNA البالزمي
ــدة الالزمــة لهــا يك تــؤدي فحوصهــا،  ــد املــواد املرجعيــة املُعتََم تولِّ
إال أن هــذا قــد يكــون باإلثبــات مكلفــا وشــاقا. وقــد يســتحق األمــر 
ــة  ــات الحي ــة مطــوري الكائن ــة يف مطالب أن تنظــر النظــم التنظيمي
املحــّورة بتقديــم مــواد مرجعيــة للمختــرب التنظيمــي الــذي يــؤدي 
فحــوص الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة لــكل كائــن حــي 
محــّور يتــم إخطــار الجهــات التنظيميــة بــه بغــرض التغلــب عــىل 

أوجــه القصــور. 

العينات المتفسخة 
ــة  ــات لبيئ ميكــن أن يحــدث تفســخ الـــ DNA إذا تعرضــت العين
ــة  ــرارة أو الرطوب ــة الح ــل درج ــتخالصه، مث ــل اس ــة قب ــري مؤاتي غ
ــا؛  ــات وتخزينه ــاء جمــع العين ــة أثن ــة. فيجــب تحــري العناي العالي

ي الأنبوب الُمسمى 1 )1:4( أضف 10 ميكرول�ت من الُمَخَفف 1 الُمعد للعمل، ثم امزج بأجهزة مص السوائل ما ل يقل عن 20 مرة  	
�ف

ي حركة دوامّية لما ل يقل عن 3 ثوان.
أو رجها �ف

ي الأنبوب الُمسمى 1 )1:16( أضف 10 ميكرول�ت من العينة الُمَخَففة 1 )1:4(، ثم امزج بأجهزة مص السوائل ما ل يقل عن 20 مرة  	
�ف

ي حركة دوامّية لما ل يقل عن 3 ثوان.
أو رجها �ف

ي الجدول أدناه. 	
عداد سلسلة الُمخفف الموضحة �ف ي هذه الطريقة لإ

استمر �ف

 ُمخَففات الـ
DNA

DNA 
الستهالل

 عامل
التخفيف

 DNA مقدار الـ
) )بالميكرول�ت

المحلول الُمَنظِّم 
) TlowE )بالميكرول�ت

الإجمالي 
)µl بالميكرول�ت(

4103040الُمَخفف العامل)1:4( 1

1 )1:16(1 )1:4(4103040

1 )1:64(1 )1:16(4103040

1 )1:256(1 )1:64(4103040

يُجرى الختبار عىل الأقل باستخدام نظام مرجعي ُمحَدد بفئة تصنيفية. ولتقييم وجود المثبطات، توضع قيم Cq للعينات الُمخَففة 
ي مقابل لوغاريتم عامل التخفيف وتُحتسب معادلة باستخدام النحدار الخطي. ول بد من الوفاء بثالث ضوابط: 

عىل الرسم البيا�ف
ينبغي لميل خط النحدار أن يكون ضمن 3.6- و3.1-، وينبغي للخطية أن تكون أعىل من 0.98، وتُقارن قيمة Cq المقّدرة للعينة “غ�ي 
ف قيمة Cq الُمقاسة  الُمخففة” من النحدار الخطي بقيمة Cq المقاسة لنفس العينة. وينبغي أن يكون الفارق )Cq∆(، وهو المتوسط ب�ي

وقيمة Cq المقّدرة، ضمن 0.5. ولذلك، وبحسب “تعريف الحد الأد�ف لمتطلبات الأداء للوسائل التحليلية لفحوص الكشف عن الكائنات 
ي أغلب العينات 

، يُكرّس أحد الضوابط لتقييم محتوى الـ DNA الُمتَوّقع مقابل الُمقاس �ف ي الحية المحّورة” الذي وضعه التحاد الأورو�ب
.)http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/guidancedocs.htm( ي التقدير

ي حالة التثبيط، أن تؤدي إىل سوء �ف
ي يمكنها، �ف

المركزة وال�ت

https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/guidance-documents
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ــع  ــة. ويرتف ــاظ عــىل ســالمة الـــ DNA ضمــن العين لضــامن الحف
خطــر تفســخ الـــ DNA يف العينــات التــي رمبــا خضعــت ملعالجــة 

قــد تــؤدي إىل تعــرض الـــ DNA للتكــر.

تثبيط العينة 
ــة  ــن العين ــات م ــتُخلَِصت مثبط ــط إذا اس ــدث التثبي ــن أن يح ميك
أثنــاء اســتخالص الـــ DNA منهــا. ويُعــد التقــي عــن التثبيــط أمــرا 
مهــام ألنــه يوفــر معلومــات بشــأن كفــاءة التفاعــل. فــإذا تواجــد 
كائــن حــي محــّور برتكيــز منخفــض جــدا واحتــوى الـــ DNA عــىل 
مثبطــات، فقــد يعطــي التحليــل نتيجــة ســلبية حتــى وإن تواجــد 
الـــ DNA املســتهَدف، مبعنــى أنهــا نتيجــة ســلبية زائفــة. ولذلــك، 
ميكــن إجــراء اختبــارات التثبيــط بإعــداد مجموعــة مــن املُخَففــات 

املتسلســلة للـــ DNA املســتخلَص. 

المستحدثات المكدسة 
املُســتحدث املكــدس بجينــات دخيلــة هــو كائــن حــي محــّور 
ــات  ــن الجين ــر م ــمتني أو أك ــىل س ــوي ع ــد يحت ــتحَدث واح مس
ــني أو  ــني نبات ــني ب ــد التهج ــك عن ــىل ذل ــتحصل ع ــة. ويُس الدخيل
أكــر مــن النباتــات الحيــة املحــّورة التــي تتســم بســامت فرديــة أو 
تحــول كائــن حــي محــّور مســتحدث يضــم رشيــط تحــّول متعــدد 
الجينــات أو يضــم رشائــط تحــول متعــددة تضــم كل منهــا جينــات 
فرديــة أو إعــادة تحويــل كائــن حــي محــّور. ومتثــل تلــك الكائنــات 
ــه  ــا؛ ألن ــد هويته ــا وتحدي ــا يف الكشــف عنه ــة املحــّورة تحدي الحي
مــن املســتحيل افرتاضيــا التفريــق بــني العينــات التــي تحتــوي عــىل 
مزيــج مــن املُســتحَدثات الحيــة املنفــردة والعينــات النــي تحتــوي 
ــة.  ــات دخيل ــة بجين ــة مكدس ــتحَدثات حي ــن ُمس ــىل DNA م ع
وقــد يكــون هــذا األمــر إشــكاليّا بالنظــر إىل أنــه يف بعــض البلــدان، 
ــس  ــرد ولي ــا حــي منف ــتحَدث م ــات املالمئــة ملُس ــح املوافق ــد مُتن ق
ملُســتَحَدث حــي مكــدس بجينــات دخيلــة تحتــوي عــىل نفــس هــذا 

ــرد. ــتحَدث الحــي املنف املُس

تكنولوجيات مستحدثة للكشف عن الكائنات الحية 
المحّورة

مقدمة

 (Real time PCR) بينــام ميثــل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين
أكــر الوســائل شــيوعا يف االســتخدام للكشــف عــن الكائنــات الحيــة 
ــتَخَدم  ــدة لتُس ــائل جدي ــَدت وس ــا، اعتُِم ــد هويته ــّورة وتحدي املح
ــدم  ــع التق ــّورة م ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــف ع ــال الكش يف مج
ــك الوســائل  ــق تل ــات الكشــف عــن الـــ DNA. وتُطَبّ يف تكنولوجي
لتعالــج بعــض اأوجــه القصــور التــي مل تتمكــن املنهجيــات التقليدية 
ــات  ــر الكائن ــدم يف تطوي ــع التق ــة خاصــة م ــا وبصف ــن معالجته م
ــيوعا  ــائل ش ــر الوس ــض أك ــاش لبع ــيل نق ــام ي ــّورة. في ــة املح الحي
التــي يجــري تطبيقهــا يف مختــربات الكشــف عــن الكائنــات الحيــة 

املحــّورة.

)Digital PCR( از الِسلسىلي الرقمي تفاعل البوليم�ي

يعتمــد تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل الرقمــي (dPCR) عــىل نفــس 
ــل  ــه قب ــة، إال أن ــامن (Taqman®) الكيميائي ــالت تاك ــادئ تفاع مب
التضخيــم باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل تتقســم مكونات 
 .(Droplets) التفاعــل بحيــث تتجــزأ إىل بضعة آالف مــن الُقطـَـرّيَات
ــة  ــون كَمي ــف ليك ــع للتخفي ــذي خض ــة، ال ــوزع DNA العين ويت
ــة  ــاما فردي ــح أقس ــيم ليصب ــة التقس ــاء عملي ــوائيا أثن ــّدة، عش ُمِح
يحتــوي كل منهــا عــىل نســخ مــن DNA العينــة تبلــغ مــن صفــر 

إىل بضعة نسخ، عىل النحو املبني يف الشكل 37. 

ي يُضَطَلع بها من 
الشكل 37: تمثيل تخطيطي لعملية التقسيم ال�ت

از الِسلسىلي الرقمي. أجل تفاعل البوليم�ي

وتتبايــن عمليــة التقســيم وقوفــا عــىل اختيــار األدوات املســتخدمة، 
وتوجــد وســيلتان رئيســيتان:

ــىل  ــد ع ــذي يعتم ــي ال ــيل الرقم ــرياز الِسلس ــل البوليم 1-  تفاع
ــة  ــل العين ــيلة فص ــذه الوس ــب ه ــرية (ddPCR): تتطل الُقطَ
إىل آالف الُقطَــرّيَات بأحجــام النانولــرت، وذلــك باســتخدام أداة 

ــرّيَات. ــدة للُقطَ ُمَولِ

ــىل  ــد ع ــذي يعتم ــي ال ــيل الرقم ــرياز الِسلس ــل البوليم 2-  تفاع
ــل  ــذا التفاع ــب ه ــكيلة (Array based dPCR): يتطل التش
ــدة آالف  ــوي ع ــل تحت ــة تفاع ــىل صفيح ــة ع ــيم العين تقس
ــا أن  ــكل منه ــن ل ــالت ميك ــة” للتفاع ــوب الخاللي ــن “الثق م

يســتوعب مقاديــر تفاعــل بأحجــام النانولــرت.

ــرياز  ــل البوليم ــات تفاع ــىل كل مكون ــا ع ــم أيض ــوي كل قس ويحت
الِسلســيل الالزمــة؛ وبالتــايل، مبجــرد تعرضهــا لظــروف تفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل التقليــدي، يتضخــم أي DNA قــد يكــون 
موجــودا يف أي قســم. وتُقــاس نتائــج التضخيــم إمــا يف نهايــة تفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل أو يف الوقــت اآلين، حســب األداة املســتخدمة، 
ــبار  ــا مس ــا أطلقه ــق رمب ــارة تأل ــود إش ــن وج ــف ع ــك بالكش وذل

تاكــامن (Taqman®) (الشــكل 38). 

وتتميــز وســيلة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل بأنهــا تســمح بعمليــة 
ــتهَدف  ــن الـــ DNA املس ــزات األدىن م ــف الرتكي ــن كش ــهل م أس
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الــذي قــد يكــون موجــودا يف العينــة. ويرجــع ذلــك إىل أن تفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل اآلين التقليــدي يوفــر نقطــة منفــردة للبيانــات 
مــن كل عينــة DNA. وأي إشــارة تنتُــج مــن الرتكيــزات املنخفضــة 
ــة  ــذي رمبــا يكــون موجــودا يف العين مــن الـــ DNA املســتهَدف ال
ســتحجبها اإلشــارة الناتجــة عــن الـــ DNA غزيــر الوجــود، أو 
تكــون اإلشــارة الناتجــة عــن الرتكيــزات املنخفضــة غــري كافيــة 
للوفــاء مبتطلبــات العتبــة. ولكــن مــع تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل 
الرقمــي، يكــون كل قســم مبثابــة عمليــة تضخيــم مســتقلة تقــدم 
نقطــة فريــدة لبيانــات الـــ DNA املوجــود يف ذاك القســم. وبالتايل، 
نحصــل عــىل إشــارة قويــة مــن الـــ DNA املســتهَدف املوجــود يف 
ــج عــن  ــزات املنخفضــة ويشــغل قســام واحــدا مســتقال، ينت الرتكي

هــذا متثيــال أكــر دقــة لطبيعــة عينــة الـــ DNA ككل.

ــم  ــن كل قس ــات م ــع كل البيان ــرد جم ــك، مبج ــىل ذل ــالوة ع وع
ــك  ــة الالزمــة، وذل يجــري الربنامــج الحاســويب الحســابات اإلحصائي
 Poisson’s law of) ــرية ــداد الصغ ــون لألع ــون بواس ــتخدام قان باس
small numbers) لتحديــد عــدد النســخ لــكل ميكرولــرت مــن 

ــك  ــد ذل ــول الـــ DNA األصــيل. ويعتم ــة املســتهَدفة يف محل العين
عــىل حقيقــة مفادهــا أن تناســب الُقطَــريات املوجبــة التــي أجــرى 
ــاع تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل تتناســب مــع  الكشــف عنهــا باتبّ
تركيــز الـــ DNA املســتهَدف يف العينــة. ونتيجــة لذلــك، ميكــن 
ــة  ــة الـــ DNA، دون الحاج ــق لعين ــي ُمطل ــد كَم ــروج بتحدي الخ
ــم جــني مرجعــي داخــيل، عــىل  ــة أو تضخي ــات املعياري إىل املنحني
غــرار التحديــد الَكّمــي النســبي عنــد االضطــالع بتفاعــل بوليمــرياز 

ِسلســيل تاكــامن (Taqman®) آين تقليــدي.

تضخيم الـ DNA بالثبوت الحراري 
)Isothermal DNA amplification(

 DNA ــوَر عــدد مــن الوســائل املختلفــة الســتخدام تضخيــم الـــ طُ
ــكاز  ــىل الهيلي ــد ع ــم املُعتم ــن التضخي ــراري، تتضم ــوت الح بالثب
بالثبــوت  التضخيــم   ،(Helicase dependent amplification)
 Loop-Mediated) الحلقيــة  البادئــات  خــالل  مــن  الحــراري 
Isothermal Amplification/LAMP)، التضخيــم القائــم عــىل 

ي هرمون 
ة )ddPCR( للكشف عن التحوير �ف از الِسلسىلي الرقمي الذي يعتمد عىل الُقَط�ي الشكل 38: نتائج عينة من تجربة تفاعل البوليم�ي

ف )Erythropoietin( من بالزما وبول الحصان بعد الحقن العضىلي للحصان. وبويت�ي يري�ث الإ

ي يمثلها الخط 
ي أعىل عتبة الكثافة ال�ت

يجابية )تلك �ف ات الإ ات. وكل الُقَط�ي ي يوضح كثافة التألق مقابل عدد الُقَط�ي
ي مخطط عىل رسم بيا�ف

ي عينة توضع �ف
ة �ف مالحظة: كل ُقَط�ي

ف لها القيمة 0 )صفر(. وتوفر تقنية العد هذه  ات السلبية )أد�ف العتبة( تُسّجل سلبية، وكل منها يتع�ي ف لها القيمة 1، أما كل الُقَط�ي الزهري( تُسّجل إيجابية، وكل منها يتع�ي
ي عينة ما. 

ات اليجابية والسلبية �ف ي لعدد الُقَط�ي
ف الستهالل للـ DNA الُمستهَدف باستخدام تحليل إحصا�أ إشارة رقمية يمكن منها حساب ترك�ي

https://doi.org/10.3390/genes10030243 .Tozaki et al. )2019( المصدر: دراسة
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 nucleic acid sequence-based) النــووي  للحمــض  التسلســل 
الَقطْــع  إنزيــم  تضخيــم  تفاعــل   ،(amplification/NASBA
 ،(Nicking Enzyme Amplification Reaction /NEAR)
 Rolling Circle Amplification/) الــدّوارة  الدائــرة  تضخيــم 
 Recombinase) الريكومباينــاز  بوليمــرياز  تضخيــم   ،(RCA
Polymerase Amplification/RPA)، تضخيــم إزاحــة الرشائــط 
(Strand Displacement Amplification/SDA)، طُــورَت مــن 
بينهــا LAMP وRPA وNEAR للكشــف عــن الكائنــات الحيــة 
املحــورة وتحديــد هويتهــا، ونوضــح هنــا تضخيــم LAMP كمثــال.

التضخيم بالثبوت الحراري من خالل البادئات الحلقية 
)LAMP(

هــو إجــراء لتضخيــم الـــ DNA يُضطَلَــع بــه يف درجــة حــرارة 
واحــدة ثابتــة، عــىل خــالف تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل التقليــدي 
حيــث التبديــل بــني درجــات الحــرارة مطلــوب، ويــؤدَّى باســتخدام 
إزاحــة  عاليــة يف  بقــدرات  يتســم  الــذي   DNA الـــ بوليمــرياز 
ــني 60  ــا ب ــىل م ــرارة املُث ــات الح ــاال يف درج ــون فع ــط ويك الرشائ
ــب هــذه الوســيلة اســتخدام 4 إىل 6  ــة. وتتطل إىل 65 درجــة مئوي
بادئــات تســتهِدف 6 إىل 8 مناطــق متفــردة، عــىل النحــو املبــني يف 
الشــكل 39، والتــي تعمــل يف تناســق بغــرض تضخيــم الـــ DNA يف 

ــن. ــن ُمتَفرَّدي طوري

الشكل 39: تفاعل التضخيم بالثبوت الحراري من خالل البادئات الحلقية لسلسلة من الجينات

مالحظة: لتيس�ي التوضيح، ُخصصت ست مناطق ُمَتَفرِّدة عىل الـ DNA المسَتهَدف، ُسميت F3، F2، F1، B1c، B2c، B3 من الطرف ′5. بينما يمثل c تسلسال ُمَكِمال، يكون 
ي وسيلة التضخيم بالثبوت الحراري من خالل البادئات الحلقية. 

تسلسل F1c ُمَكِمال للتسلسل F1. واسُتخِدم بادئان داخليان )FIP وBIP( وبادئان خارجيان )F3 وB3( �ف
: تتلدن المنطقة F2 مع  ف يتألف من تسلسل F1c )B1c( وتسلسل F2 )B2(. ويبدأ تخليق الـ DNA الذي استهل من FIP عىل النحو التاىلي والبادئ )FIP )BIP هو بادئ هج�ي

ائط. وتُسَتبَدل  المنطقة F2c عىل الـ DNA المستهَدف وتستهل الستطالة، ويتلدن البادئ F3 مع المنطقة F3c عىل الـ DNA المستهَدف، وتخليق DNA تحدثه إزاحة السث
يط بصفته  ي أُطِلقت بنية حلقية لدى طرفها ′5. ويستمر تخليق الـ DNA بالـ DNA منفرد السث

ائط المنفردة ال�ت ي استطالت من FIP وتُطَلق، فُتَشكِّل السث
ائط الـ DNA ال�ت �ث

ف )بنية تُشبه الدامبل(. باستخدام هذه البنية  ي كال الطرف�ي
سلوب الموضح سلفا. وبعد تخليق الـ DNA، تتصف البنية بالهيئة الحلقية �ف

أ
قالب، وBIP والبادئ B3 بنفس ال

ي البنية الحلقية. 
يط المنفرد لمنطقة F2c �ف ي البادئ من المنطقة F1 للطرف ′3، وتبدأ الستطالة من تلدين FIP بالسث

ي تشبه الدامبل كقالب، يستهل تخليق الـ DNA ذا�ت
ال�ت

نتاج مجموعة من الِبنيات من خالل إزاحة  ي هذه المرحلة، يبدأ التخليق والستطالة مجددا لإ
ي تشله الدامبل. و�ف

ومرورا بخطوات متعددة تتولد بنية مكملة للبنية ال�ت
.Tomita et al. )2008( ي الخطوات الالحقة من الشكل. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الرجوع إىل دراسة

يط، بالإضافة إىل هيكل أك�ث استطالة، كما يُرى �ف السث

https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01956 .Li, et al. )2016( المصدر: دراسة

https://doi.org/10.3389/fpls.2016.01956
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1-  الطــور غــري الــدوري: ينتــج عــن هــذه الخطــوة توليــد بنيــة 
DNA عــىل شــكل حلقــة جذعيــة أو عــىل شــكل أوزان 
ــة كوســيط رئيــي ميكــن بــه  “الدامبــل”، وتعمــل تلــك البني

ــكل 39.   ــن الش ــح م ــام يتض ــم، ك ــتمرار التضخي اس

ــة،  ــة بداي ــل كنقط ــة الدامب ــتخدام بني ــدوري: باس ــور ال 2-  الط
يســتمر بوليمــرياز الـــ DNA يف عمليــة التضخيــم لتوليــد 
 (Amplicon) ِّمتسلســالت مــن متكــررات معكوســة للُمَكــرب

املســتَهَدف، كــام يوضــح الشــكل 39.

حــرارة  درجــة  يف  يُجــرى   LAMP تفاعــل  أن  إىل  وباإلضافــة 
ــني 10  ــا ب ــا م ــة، منتج ــالل 30 دقيق ــتيفاؤه خ ــن اس ــة، فيمك ثابت
ــم. وميكــن  ميكروغرامــات إىل 20 ميكروغــرام مــن الـــ DNA املَُضخَّ
ــوين  ــاس ل ــات قي ــتخدام تقني ــرّدة باس ــني املُج ــج بالع ــة النتائ رؤي
بســيطة مثــل تََكــّون ترســب أو حــدوث تغــري لــوين ناتــج عــن تغــري 
يف درجــة الحموضــة (pH) بينــام يرتاكــم الـــ DNA املَُضّخــم. وهذه 
ــدان  ــتخدام يف املي ــبة لالس ــة LAMP مناس ــل تقني ــامت تجع الس
ــن  ــار. ولك ــن االنتظ ــدر م ــل ق ــر بأق ــج تتواف ــر إىل أن النتائ بالنظ
ــُد أمــرا  ــر فحــص LAMP ُمحّســن والتثبــت مــن جــدواه يُع تطوي

ــدد. ــة التع ــمح بإمكاني ــص ال تس ــة الفح ــام أن طبيع ــاقا، ك ش
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مقدمة

ــن  ــف ع ــدرات الكش ــاء ق ــد بن ــة عن ــب املهم ــد الجوان ــل أح يتمث
ــا يف اســتخدام  ــا وكَميته ــد هويته ــة املحــّورة وتحدي ــات الحي الكائن
نظــام إدارة للمختــرب يضمــن توفــري الحــد األدىن مــن ضوابــط األداء 
حيــال ضــامن الجــودة ومراقبــة الجــودة لتأكيــد املعاملــة واملعالجــة 
ــج املســتمدة  ــة إىل ضــامن جــودة النتائ ــات، باإلضاف ــة للعين املالمئ
ــات  ــن املنهجي ــوع م ــعة التن ــة واس ــد مجموع ــا. وتوج ــة به والثق
ــة  ــا الجزيئي ــرب البيولوجي ــتخدامها يف مخت ــن اس ــي ميك واألدوات الت

ــا، إال أن  ــد هويته ــّورة وتحدي ــة املح ــات الحي ــن الكائن ــف ع للكش
مــن املهــم اختيــار الوســائل التــي تحقــق نتائــج متســقة وموثوقــة 
وتطبيقهــا، مــع الوفــاء يف الوقــت نفســه بالحــد األدىن مــن ضوابــط 

األداء.

تضفــي  أال  األداء  ضوابــط  مــن  األدىن  الحــد  تطبيــق  ويضمــن 
االختالفــات يف املنهجيــة صفــة التحيــز عــىل نتائــج تحليــل املختــرب 
لتُشــكل جــزءا مــن نظــام ضــامن الجــودة ومراقبــة الجــودة املطلوبة 
ــد  ــم تحدي ــن امله ــامد. وم ــهادات االعت ــىل ش ــرب ع ــول املخت لحص
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املــادة املســتهَدفة بالتحليــل التــي تخضــع للقيــاس وأن تكــون 
وحــدة القيــاس معياريــة ومفهومــة بلغــة بســيطة ومقبولــة دوليــا. 
وعــالوة عــىل ذلــك، مــن املهــم اســتخدام مــواد مرجعيــة معتَمــدة 
ــن  ــك م ــة، وكذل ــائل املتبع ــربات والوس ــن انســجام املخت ــد م للتأك
ــات. ــات واملواصف ــائل للمتطلب ــتيفاء الوس ــن اس ــق م ــل التحق أج

ــد األدىن  ــة للح ــب مقدم ــل التدري ــن دلي ــم م ــذا القس ــدم ه ويق
مــن الضوابــط املعياريــة التــي قــد تراعيهــا املختــربات عنــد تطبيــق 
الوســائل املختــارة للكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة وتحديــد 
هويتهــا، فضــال عــن معلومــات عــن تطبيــق نظــام لضــامن الجــودة 
ــائل  ــك الوس ــتيفاء تل ــن اس ــق م ــة التحق ــودة وكيفي ــة الج ومراقب

ــات أو املواصفــات يف نطــاق املختــرب. للمتطلب

نظام التوثيق بالمخت�ب

يتمثــل أحــد الجوانــب الشــاملة لضــامن الجــودة ومراقبــة الجــودة 
يف الحاجــة إىل إثبــات صحــة النواحــي الحاســمة لــكل أنشــطة 
ــرب بالتوثيــق. ويســاهم وضــع مامرســات ســليمة للتوثيــق يف  املخت
ــة  ــة واملواظب ــط املعياري ــن الضواب ــد األدىن م ــق الح ــامن تطبي ض

ــرب.  ــا داخــل املخت عليه

األدىن  الحــد  ذلــك  مبــا يف  املختــرب،  أنشــطة  توثيــق  ويتضمــن 
للضوابــط املعياريــة، مــا يــيل عــىل ســبيل املثــال ال الحــرص:

إجــراءات تشــغيل موحــدة للوســائل املختلفــة املســتخدمة  	
ملعالجــة العينــات؛

إجــراءات تشــغيل موحــدة للمعــدات املســتخدمة يف معالجــة  	
العينــات؛

إجــراءات تشــغيل موحــدة للكواشــف الكيميائيــة املســتخدمة  	
يف معالجــة العينــات؛

دليل السالمة يف املخترب. 	

ــة  ــة بالعين ــات املعني ــق املعلوم ــي توثي ــك، ينبغ ــة إىل ذل وباإلضاف
أثنــاء خضوعهــا للمعالجــة مبــا يســمح بالقــدرة الكاملــة عــىل تتبــع 
ــرص  ــال ال الح ــبيل املث ــىل س ــك ع ــمل ذل ــي أن يش ــراء. وينبغ اإلج

توثيــق مــا يــيل:

إعداد الكاشف الكيميايئ؛ 	
أرقــام دفعــات الكواشــف الكيميائيــة املســتخدمة أثنــاء معالجة  	

العينــة شــاملة الضوابط؛
ــربّدات  	 ــا امل ــا فيه ــرارة مب ــة الح ــا درج ــي تحكمه ــدات الت املع

(Incubators)؛ والحّضانــات  واملجّمــدات 
الصيانة والتحقق من املعدات ومعايرتها؛ 	
ــة  	 ــدار عملي ــىل م ــط ع ــات، والضواب ــن العين ــة ع ــات أوليّ بيان

ــل؛ التحلي
التقرير النهايئ لنتيجة التحليل. 	

تتوافــر معلومــات إضافيــة بشــأن متطلبــات التوثيــق املحــددة 
ضمــن أقســام مختصــة يف هــذه الوحــدة. 

متطلبات إعداد المخت�ب وبيئته

يعتــرب املختــرب جيــد التنظيــم أحــد االعتبــارات املهمــة يف أي منشــأة 
تختــص بفحــص الكائنــات الحيــة املحــّورة بغــرض الخــروج بنتائــج 
ــات  ــة تعــرض العين ــل إمكاني متســقة وموثوقــة، باإلضافــة إىل تقلي
للتلــوث إىل أدىن حــد. وينبغــي اســتخدام غــرف أو مناطــق منفصلــة 
لــكل عمليــة معالجــة حيثــام كان ذلــك ممكنــا مــع الحفــاظ عــىل 
ــك،  ــن ذل ــد يتضم ــام. وق ــو االم ــد نح ــاه واح ــل يف اتج ــري العم س
حســب االقتضــاء، مناطــق مخصصــة لــكل أو أي مــام يــيل: تلقــي 
العينــات و/أو مجانســة العينــة، واســتخالص املــادة املســتهَدفة 
للتحليــل، وإعــداد الكاشــف الكيميــايئ، وإعــداد تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل (PCR)، وإجــراء تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، والرََحــالٌَن 
الَكْهــَريِبّ عــرب ُهــالََم أغــاري، وتحليــل البيانــات. وتكتــي تلــك 
االعتبــارات أهميــة خاصــة يف املختــربات متعــددة األغــراض إذ 
تُســتخدم املســاحات املشــرتكة لألغــراض التشــخيصية وكذلــك 

ــة. ــراض البحثي لألغ

وال بــد أن يكــون لــكل منطقــة منفصلــة يف املختــرب معــدات 
ــة  ــن منطق ــر أو م ــرب آلخ ــن مخت ــا م ــن نقله ــا ال ميك ــة له مكرس
ألخــرى دون االضطــالع بخطــوات التنظيــف وإزالــة امللوثــات ملنــع 
وقــوع التلــوث. وعــالوة عــىل ذلــك، يجــب تجهيــز كل منطقــة مــن 
ــة ومعــدات  ــا مــن معــدات مختربي ــاألدوات املكرســة له ــرب ب املخت
مكتبيــة ووقائيــة، مثــل معاطــف وقفــازات املختــربات؛ وذلــك 

ــربات. ــدة للمخت ــات الجي ــني للمامرس ــق املوظف ــري تطبي لتيس

وتتضمــن املامرســات الجيــدة للمختــربات تطبيــق روتــني تنظيــف 
ملناطــق املختــرب قبــل االســتخدام وبعــده؛ للحــد مــن خطــر وقــوع 

التلــوث. ويشــمل ذلــك:

ــتخدام  ــا باس ــوث منه ــة التل ــل وإزال ــة العم ــف منطق 1-  تنظي
املنظفــات وكاشــف كيميــايئ إلزالــة التلــوث. مــن املهــم عنــد 
ــة  ــوث شــطف املنطق ــة التل ــايئ إلزال اســتخدام كاشــف كيمي
باملــاء إلزالــة أي بقايــا للكاشــف الكيميــايئ املســتخدم يف إزالــة 

ــل.  ــة العم ــن أســطح منطق ــوث م التل

ــة التلــوث  ــات وإزال 2-  تنظيــف معــدات املجانســة وأخــذ العين
عنهــا باســتخدام املنظفــات وكاشــف كيميــايئ إلزالــة التلــوث. 
ــوث  ــة التل ــايئ إلزال ــد اســتخدام كاشــف كيمي ــم عن ــن امله م
شــطف املعــدات باملــاء إلزالــة أي بقايــا للكاشــف الكيميــايئ 

ــوث. ــة التل املســتخدم يف إزال
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3-  ميكــن أيضــا تنظيــف منطقــة العمــل املختصــة بإعــداد 
ــة أي  ــد معالج ــة بع ــة الكهربائي ــتخدام املكنس ــات باس العين

عينــة؛ وذلــك إلزالــة املــواد كبــرية الجســيامت.

تلقي العينات ومجانستها 

يجــب اســتالم العينــات املقدمــة للتحليــل وتصنيفهــا ومجانســتها. 
بعينــات  الطريقــة  بهــذه  أُعــدت  التــي  العينــات  إىل  ويُشــار 
العينــات املحتََجــزة. وتُخــزن مبجــرد إعدادهــا يف  االحتجــاز أو 
مســاحة مخصصــة ُمحكمــة الغلــق لتوفــري بيئــة تخزيــن مناســبة. 
وميكــن تخزيــن عينــات االحتجــاز يف درجــة حــرارة الغرفــة رشيطــة 
الحفــاظ عــىل ســالمة العينــة طــوال فــرتة التخزيــن. فعــىل ســبيل 
املثــال، قــد يــؤدي ارتفــاع درجــة الحــرارة أو الرطوبــة أو كليهــام إىل 
إتــالف العينــة نتيجــة لنمــو امليكروبــات، مــام ينتــج عنــه بالتبعيــة 
تدهــور الـــ DNA. ويســتلزم األمــر يف ظــل تلــك الظــروف تخزيــن 
عينــات االحتجــاز يف مــربّد مخصــص. وقــد ال تطــول فــرتة التخزيــن 
لبعــض عينــات االحتجــاز يف درجــة حــرارة الغرفــة أو يف املــربّد، مثــل 
تقــاوي البطاطــا، ولــذا، قــد تحتــاج تلــك العينــات إىل التخزيــن يف 
ــن  ــص م ــم توخــي الحيطــة يك ال يجــري التخل ــن امله ــد. وم املجّم
أي مــن العينــات املتبقيــة التــي مل تخضــع للمجانســة بطريقــة قــد 

ــق الخطــأ. ــة بطري ــا إىل البيئ ــؤدي إىل دخوله ت

وينبغــي إجــراء مجانســة العينــة يف غرفــة مخصصــة لذلــك الغــرض 
ــذ  ــم مناف ــرى وال تتقاس ــة أخ ــراءات مختربي ــم أي إج ــث ال تت حي
التهويــة مــع غريهــا مــن الغــرف؛ وذلــك لتجنــب نــرش أي غبــار قــد 
ــدة  ــق املامرســات الجي ــة. ويجــب تطبي ــج عــن مجانســة العين ينت
ــن  ــج م ــار النات ــث جســيامت الغب ــدم تلوي ــربات لضــامن ع للمخت
العينــة للعينــات املختربيــة األخــرى؛ وذلــك نظــرا للحساســية 
العاليــة للوســائل التحليليــة الالحقــة. ومــن الناحيــة املثاليــة، 

.(Fume Hood) ــان ــة الدخ ــراء يف أكُّم ــالع باإلج ــي االضط ينبغ

ومــن املهــم أن تتضمــن إجــراءات التشــغيل املوحــدة تنظيــف 
عــن  التلــوث  وإزالــة  ومجانســتها  العينــات  اســتالم  منطقــة 
ــن  ــراء أي م ــن إج ــا. وميك ــرى فيه ــدات أخ ــة وأي مع ــك املنطق تل
التاليــني للتحقــق مــام إذا كانــت إحــدى وســائل  االختباريــن 

التنظيــف وإزالــة التلــوث فّعالــة:

1-  بعــد معالجــة عينــة لكائــن حــي محــّور، تُعالــج عينــة خاليــة 
مــن أي كائنــات حيــة محــّورة، ثــم تُفحــص بحثــا عــن وجــود 
أي مــواد مــن كائنــات حيــة محــّورة، أو تُعالَــج عينــة تنتمــي 
ــن  ــة م ــة ثاني ــة بعين ــال) متبوع ــذرة مث ــدة (ال ــة واح لفصيل
ــع  ــك، تخض ــد ذل ــال). وبع ــا مث ــول الصوي ــرى (ف ــة أخ فصيل
العينــة الثانيــة للفحــص بحثــا عــن وجــود آثــار مــن الفصيلــة 

األوىل.

ــة  ــة العمــل مبــاء معقــم مــن فئ 2-  ميكــن مســح أســطح منطق
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل ووضــع املســحة يف أنبــوب مــع 

أقــل قــدر مــن ميــاه تفاعــل البمــرة الِسلســيل. وعقــب قضــاء 
فــرتة يف الحّضانــة تضمنــت رّجــا قويــا باســتخدام خــالط 
دوامــّي وجهــاز تنبيــذ، يُضــاف نفــس مقــدار الســائل مــن املاء 
مــن املســحة إىل تفاعــل بوليمــرياز ِسلســيل؛ وذلــك للفحــص 
ــم الـــ  ــؤدي إىل تضخي ــد ي ــوث ق ــن أي تواجــد أو تل ــا ع بحث

.DNA

DNA استخالص الـ

يُســتخلص الـــ DNA مــن العينــات باســتخدام مزيــج مــن املقاربات 
 DNA املــرودة يف الوحــدة 3. وتُعتــرب منطقــة اســتخالص الـــ
ــا.  ــوث فيه ــوع تل ــل وق ــن املحتم ــه م ــى أن ــة “متســخة”، مبعن بيئ
ــدة يف  ــاع املامرســات الجي ــة لضــامن اتب ــالء العناي ــذا، ينبغــي إي ول
املختــربات؛ وذلــك للحــد مــن احتامليــة تلويــث العينــات لبعضهــا 
املنطقــة. وميكــن يف هــذه  أثنــاء معالجتهــا يف هــذه  البعــض 

ــف الـــ DNA املســتخلَص. ــات تخفي ــة أيضــا إجــراء عملي املنطق

از الِسلسلسي الرئيسي  إعداد مزيج تفاعل البوليم�ي
)PCR MasterMix(

ــة”، يجــري  ــة النظيف ــي تُدعــى أيضــا بـ”الغرف ــة الت يف هــذه الغرف
إعــداد الكاشــفات الكيميائيــة مثــل البادئــات واملســابري واملحاليــل 
املُنِظمــة وتخزينهــا وتقســيمها يف بيئــة نظيفــة خاليــة مــن أي 
أحــامض نوويــة. وتُعــد خطــوة عمليــة تقســيم املخــزون مــن 
ــر أقــل حجــام تالئــم العمــل خطــوة مهمــة يف  املحاليــل إىل مقادي
إدارة انتشــار التلــوث، كــام أنهــا متنــع اإلفــراط يف إهــدار الكاشــفات 
الكيميائيــة غــري املســتخَدمة إذا وقــع التلــوث. وعــالوة عــىل ذلــك، 
ــد  ــرار دورة التجمي ــن تك ــد م ــرية يح ــر الصغ ــداد املقادي ــإن إع ف
واإلذابــة التــي قــد يتعــرض لهــا املخــرون مــن املحاليــل، مــام 
ــي  ــة الت ــفات الكيميائي ــودة الكاش ــىل ج ــاظ ع ــىل الحف ــاعد ع يس
قــد تكــون حساســة تجــاه التغيــريات التــي قــد تطــرأ عــىل درجــات 
ــي قــد تجــري يف هــذه  الحــرارة. وتتضمــن اإلجــراءات األخــرى الت
املنطقــة إعــداد مزائــج تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل الرئيســية 

.DNA ــة الـــ ــة عين ــل إضاف (PCR Master Mixes) قب

از الِسلسىلي إعداد عينة تفاعل البوليم�ي

هــذه املنطقــة مخصصــة إلضافــة مســتخرج الضابــط اإليجــايب يف الـــ 
DNA، إىل مزائــج تفاعــل البوليمــرياز الِسلســلي الرئيســية. وميكــن 
أيضــا إجــراء عمليــة إضافــة عينــة مســتخرج الضابــط اإليجــايب يف الـ 
DNA إىل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل يف منطقــة تضخيــم تفاعــل 

ــيل. البوليمرياز الِسلس
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از الِسلسىلي تضخيم تفاعل البوليم�ي

هــذه املنطقــة مخصصــة لتضخيــم هــدف تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل وتحتــوي عــىل آالت تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. وميكن 
ــا  ــة م ــرياز الِسلســيل أيضــا أن تضــم مرحل ــل البوليم ــة تفاع ملنطق
ــرب  ــة املخت ــمحت منطق ــيل إذا س ــرياز الِسلس ــل البوليم ــد تفاع بع
 DNA الـــ إضافــة  العمــل. وميكــن  مالئــم ألنشــطة  بانفصــال 
ــج  ــيل ملزي ــرياز الِسلس ــل البوليم ــط تفاع ــك ضواب ــتخرج وكذل املس
املنطقــة املخصصــة  الرئيــي يف  الِسلســيل  البوليمــرياز  تفاعــل 
لتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، إذا مل تتوافــر منطقــة منفصلــة 

ــيل. ــرياز الِسلس ــل البوليم ــة تفاع ــة عين إلضاف

)Post PCR( از الِسلسىلي مرحلة ما بعد تفاعل البوليم�ي

تفاعــل  بعــد  مــا  املنطقــة مخصصــة ألنشــطة مرحلــة  هــذه 
البوليمــرياز الِسلســيل، لكــن ميكــن أن تضــم أيضــا منطقــة لتضخيــم 
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، وذلــك حســب املســاحة املتوافــرة من 
املختــرب. وتتعامــل مرحلــة مــا بعــد تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل يف 
املقــام األول مــع الرحــالن الكهــريب باســتخدام الُهــالم، باإلضافــة إىل 
ــة  ــن الناحي ــلة الـــ DNA. وم ــل َسلَس ــة مث أنشــطة أخــرى محتمل
ــيل يف  ــرياز الِسلس ــل البوليم ــون آالت تفاع ــي أن تك ــة، ينبغ املثالي
ــا  ــة م ــا أنشــطة مرحل ــم فيه ــي تت ــك الت ــة عــن تل مناطــق منفصل
بعــد تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل، مبــا يف ذلــك الرحــالن الكهــريب 

ــالم. باســتخدام الُه

تتبع العينات

يجــب أن يُخصــص رقــم تتبــع فريــد لــكل العينــات التــي يتســلمها 
ــة  ــد هوي ــذا يف تحدي ــد ه ــع الفري ــم التتب ــتخدم رق ــرب. ويُس املخت
تتبــع يف  رقــم  اســتخدام  ويســاعد  معالجتهــا.  أثنــاء  العينــات 
ــىل  ــاظ ع ــات والحف ــات العين ــع بيان ــة تتب ــىل إمكاني ــاظ ع الحف
رسيتهــا. وعــالوة عــىل ذلــك، ميكــن اســتخدام رقــم العينــة الفريــد 
.DNA يف تيســري التخزيــن النظامــي للعينــات و/أو اســتخالص الـــ

الحد الأد�ف من ضوابط الأداء ومتطلباته من أجل 

ضمان الجودة

يُعــرّف األيــزو 9000 لعــام 2015 (ISO9000:2015) ضــامن الجودة 
بأنــه “جــزء مــن إدارة الجــودة يركــز عــىل توفــري الثقــة يف الوفــاء 
مبتطلبــات الجــودة”20. وهــو إجــراء متعــدد األوجــه يتبعــه املختــرب 
ــد  ــة والتحدي ــة الدق ــص بالغ ــج الفح ــون نتائ ــن أن تك ــيك يضم ل
ــا  ــرب أيض ــودة باملخت ــامن الج ــام ض ــدد نظ ــا. ويح ــن تكراره وميك

ــر. ــتدعى األم ــة إذا اس ــة الالزم ــراءات التصحيح اإلج
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ــايل نظــرة عامــة حــول مجــاالت معينــة حيــث  ويقــدم القســم الت
تُطبَّــق تدابــري ضــامن الجــودة وأثــر تلــك التدابــري يف الحفــاظ عــىل 
الجــودة. واســتيعاب تلــك امُلعاَمــالت والقــدرة عــىل الكشــف عــن 
ــي  ــاء الفحــص الروتين ــة أثن ــط املوضوع ــن الضواب ــات ع أي انحراف
يكفــال اتســاق النتائــج واســتمرارها ضمــن نطاقــات املتغــريات 

ــة. املقبول

الموظفون

الجزيئــي، يتطلــب  للتشــخيص  عــىل غــرار املجــاالت األخــرى 
الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة أن يجريــه موظفــون أكفــاء 
ومدربــون. وينبغــي أن يخضــع املوظفــون الجــدد لتدريــب رســمي 
وأن يُظهــروا كفــاءة موثقــة قبــل الســامح لهــم بالعمــل بــال إرشاف. 
وينبغــي أيضــا أن يخضــع موظفــو املختــرب املدربــون بصفــة دوريــة 
للتدريــب مجــددا، حتــى يظلــون عــىل درايــة بأحــدث منهجيــات 
ــني  ــون أدوار املوظف ــي أن تك ــك، ينبغ ــىل ذل ــالوة ع ــص. وع الفح
محــددة مبنتهــى الوضــوح مبوجــب هيــكل تنظيمــي واضــح لرفــع 

ــر. التقاري

الضوابط التحليلية

 DNA توجــد عــدة مصــادر محتملــة لوقــوع التلــوث أو تدهــور الـــ
أثنــاء معالجــة العينــة، عــىل ســبيل املثــال مــا يــيل: 

1-  تلوث مســتخلَص الـ DNA أو الضوابط بالـ DNA املســتهَدف 
الــذي ضخمــه تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. 

 DNA 2-  تلويــث العينــات بعضهــا ببعــض أثنــاء اســتخالص الـــ
وإضافــة الـــ DNA لتفاعــالت البوليمــرياز الِسلســلية.

3-  تدهــور الـــ DNA نظــرا الســتخدام كاشــفات كيميائيــة خاصة 
ــدات واألســطح. ــف املع ــوث لتنظي ــة التل بإزال

وقــد يــؤدي أول مصدريــن إىل نتائــج إيجابيــة زائفــة بينــام يــؤدي 
املصــدر الثالــث إىل احتــامل الحصــول عــىل نتيجــة ســلبية زائفــة. 
وللحصــول عــىل نتائــج موثوقــة، يجــب دامئــا اســتخدام الضوابــط 
ــص  ــات الفح ــع عين ــوازي م ــا بالت ــري فحصه ــي يج ــة الت التحليلي
ــيل  ــرياز الِسلس ــل البوليم ــتخالص الـــ DNA وتفاع ــد أداء اس لرص

ــدول 23). ــزو 24276)21 (الج ــات (األي ــود املُلِوث ــن وج ــا ع بحث

 :(ISO 24276:2006 Foodstuffs) 21  األيزو 24276 لعام 2006 يف املواد الغذائية
وسائل التحليل للكشف عن الكائنات الحية املحّورة جينيا واملنتجات املشتقة منها: 

التعريفات واملتطلبات العامة. 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9000:ed-4:v1:en:term:3.6.5


115 كتيب التدريب الخاص بالكشف عن الكائنات الحية المحّورة وتحديد هويتها 

. از الِسلسىلي الجدول 23: ضوابط شائعة يمكن استخدامها لرصد الظروف البيئية والكواشف الكيميائية أثناء استخالص الـ DNA وتفاعل البوليم�ي

سم النتيجة المتوقعةالغرضالوصفالإ

ي أو الضابط 
الضابط البي�أ

از  الخالي لتفاعل البوليم�ي

الِسلسىلي

ي ماء خاٍل من الحمض النووي.
از الِسلسىلي و�ف رصد التلوث أثناء إعداد تفاعل البوليم�ي

. از الِسلسىلي ي لتفاعل البوليم�ي
الكاشف الكيميا�أ

ي سل�ب

الضابط الذي فيه تُستبَدل العينة بماء الضابط الستخالص الخالي
خاٍل من الحمض النووي ويتبع كل 

خطوات الستخالص.

ي الكاشف 
رصد التلوث أثناء إجراءات الستخالص و�ف

.DNA ي لستخالص الـ
الكيميا�أ

ي سل�ب

ي ي لوجود المادة ضابط استخالص إيجا�ب عينة ضابط إيجا�ب
المستهَدفة بالتحليل )يمكن أن تكون مادة 

مرجعية ُمعَتمدة(.

از الِسلسىلي والستخالص  رصد تضخيم تفاعل البوليم�ي
لعينة تحتوي عىل المادة المستهَدفة بالتحليل.

ي إيجا�ب

از  ضابط تفاعل البوليم�ي

ي يجا�ب الِسلسىلي الإ
ي لوجود المادة المستهَدفة  DNA إيجا�ب

ي يمكن استخدامها لدى 
بالتحليل ال�ت

مقدار من الـ DNA أو عدد النسخ يعكس 
حد الكشف أو حد التحديد الكمّي.

از الِسلسىلي عىل  رصد قدرة فحص تفاعل البوليم�ي
تضخيم المادة المستهَدفة بالتحليل لدى حد الكشف 

أو حد التحديد الكّمي.

ي إيجا�ب

ي للكائنات  ضابط سل�ب
الحية المحّورة / ضابط 
ي للفئة التصنيفية إيجا�ب

ي بالنسبة للـ DNA المستهَدف  إيجا�ب
ي  المحَدد بالفئة التصنيفية لكنه سل�ب
بالنسبة لهدف الكائن الحي المحّور.

يجابية الزائفة لوجود كائن حي  رصد غياب النتائج الإ
از  محّور أثناء اتباع وسيلة الستخالص وتفاعل البوليم�ي

، والتأكيد عىل إمكانية تضخيم الهدف المحَدد  الِسلسىلي
. از الِسلسىلي التصنيفي من خالل تفاعل البوليم�ي

ي بالنسبة للهدف  إيجا�ب
المحَدد التصنيفي لكنه 

ي بالنسبة للكائن الحي  سل�ب
المحّور المستهَدف.

ضابط تثبيط تفاعل 

از الِسلسىلي البوليم�ي
تخفيف الـ DNA للعينة أو الكشف عن 
 DNA هدف محَدد تصنيفي أو إضافة

ي لوجود الهدف إىل الـ DNA للعينة. إيجا�ب

ي العينة.
از الِسلسىلي �ف يرصد تثبيط تفاعل البوليم�ي إيجا�ب

ضوابط إيجابية

يتمثــل الغــرض مــن الضابــط اإليجــايب لتفاعــل البوليمرياز الِسلســيل 
ــو  ــىل نح ــت ع ــد أُجري ــص ق ــراءات الفح ــىل أن إج ــد ع يف التأكي
صحيــح؛ وميكــن اســتخدامها أيضــا للرصــد لضــامن أن الكشــف عــن 
ــد  ــف (LOD) أو ح ــد الكش ــد ح ــل عن ــتهَدفة للتحلي ــادة املس امل
التحديــد الكمــّي (LOQ) الــالزم. وميكــن إدراج عينــة تحتــوي عــىل 
ــة ضابــط اســتخالص، وتخضــع  الـــ DNA املســتهَدف لتكــون مبثاب
تلــك العينــة للتحليــل مــع عينــات أخــرى لضــامن أن وســيلة 

ــوالن. ــل البوليمــرياز الِسلســيل مقب االســتخالص وفحــص تفاع

ضوابط سلبية

قــد يقــع التلــوث أثنــاء اســتخالص الـــ DNA املســتهَدف وتنقيتــه، 
ــد  ــايل، يؤك ــم. وبالت ــل التضخي ــج تفاع ــداد مزي ــاء إع ــك أثن وكذل
ملوثــات دخلــت يف  أي  عــدم وجــود  عــىل  الســلبي  الضابــط 
ــن أن  ــه يضم ــه، وعلي ــاء إجرائ ــص أثن ــة للفح ــف الكيميائي الكواش
ــا  ــس فعلي ــص تعك ــات الفح ــن عين ــا م ــتحصل عليه ــج املس النتائ
ــاوي  ــتخالص خ ــط اس ــن إدراج ضاب ــص. وميك ــة الفح ــوى عين محت
يحتــوي عــىل مــاء معقــم مــن فئــة تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل يف 
كل ُدفعــة اســتخالصات لرصــد مــا إذا كان قــد وقــع تلوث للكاشــف 
الكيميــايئ لتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل ولالســتخالص. وعــالوة 
ــّور  ــي مح ــن ح ــلبي لكائ ــدف س ــتخدام ه ــن اس ــك، ميك ــىل ذل ع

أو ضابــط محــدد تصنيفــي إيجــايب يف DNA بغــرض: (1) التأكيــد 
عــىل غيــاب الهــدف يف الكائــن الحــي املحــور؛ (2) التأكيــد عــىل أن 

ــم. ــل للتضخي ــي قاب ــدف التصنيف اله

ضوابط التثبيط

ميكــن اســتخدام ضابــط التثبيــط لضــامن أن نتيجــة فحــص تفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل ليســت نتيجــة ســلبية زائفــة بســبب تثبيــط 
العينــة. وتتناســب الدرجــة التــي يتثبــط عندهــا تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل مــع تركيــز املثبطــات التــي لعلهــا اســتُخلِصت مــن العينة 
مــع الـــ DNA. وميكــن تحديــد تثبيــط العينــة إمــا بتخفيــف العينة 
ــة  ــا بالكشــف عــن هــدف ذايت محــَدد تصنيفــي ضمــن العين وإم
.DNA أو بإضافــة قــدر معلــوم مــن ضابــط إيجــايب يف عينــة مــن

المعدات

تعــد صيانــة معــدات املختــرب أو التحقــق منهــا أو معايرتهــا مكونــا 
أساســيا يف ضــامن درجــة دقــة النتائــج ودرجــة تحديدهــا وإمكانيــة 
ــن  ــك م ــدات كذل ــرة املع ــة ومعاي ــة الصيان ــد روتيني ــا. وتُع تكراره
ــة  ــامن الجودة/مراقب ــج ض ــىل برنام ــة ع ــة يف املواظب ــور الحيوي األم
الجــودة يف نطــاق املختــرب. وينبغــي التوثيــق الجيــد لتواتــر صيانــة 
معــدات املختــرب و/أو التحقــق منها/معايرتهــا، وكذلــك نتائج عمليات 

التحقق/املعايــرة تلــك (يــرد مثــال عــىل ذلــك يف الجــدول 24).
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ويجــب أن تكــون إجــراءات التحقــق مــن املعــدات ومعايرتهــا 
مالمئــة لالســتخدام املقصــود منهــا ومالمئــة لضوابــط األداء وميكــن 
الحصــول عليهــا غالبــا مــن كتيبــات دليــل املســتخدم التــي توفرهــا 
الجهــة املصنعــة. وينبغــي إزالــة املعــدات ذات األداء الضعيــف مــن 
ــت  ــتخدام أو كان ــد االس ــزال قي ــت ال ت ــواء كان ــرب س ــة املخت منطق
موســومة بـ”خــارج الخدمــة”، وال تُســتخدم بعدهــا يف أي معالجــة 
أخــرى للعينــات. وميكــن أيضــا معايــرة املعــدات باســتخدام مــزودي 
خدمــة خارجيــة؛ ولكــن قــد يكــون ذلــك محظــورا بالنســبة لبعــض 
املختــربات مــن ناحيــة التكاليــف. وحيثــام تتوافــر الخــربة املالمئــة يف 

املختــرب، ميكــن اعتــامد نظــام داخــيل للتحقق/املعايــرة. 

منهــا  والتحقــق  منتظمــة  بصفــة  املعــدات  تنظيــف  ويجــب 
لضــامن قدرتهــا عــىل األداء عــىل النحــو املتَوقــع. وحيــث إن قيــاس 
الوحــدات أمــر بالــغ األهميــة بالنســبة ألداء املعــدات، مثــل دقــة 
امليــزان التحليــيل (Analytical Balance) أو درجــة حــرارة الجهــاز 
الحــراري (Heat Block)، ميكــن إجــراء التحقــق باســتخدام قيــاس 
ــق  ــر للتحق ــرت ُمعايَ ــتخدام ترموم ــال اس ــن مث ــر. فيمك أدوات ُمعايَ
ــرارة  ــة الح ــبة لدرج ــة بالنس ــدات الحساس ــدى املع ــة إح ــن دق م
مثــل الجهــاز الحــراري أو اســتخدام األوزان املُعايــرَة للتحقــق مــن 
دقــة امليــزان التحليــيل. وبــدوره، ميكــن اســتخدام امليــزان التحليــيل 
للتحقــق مــن دقــة جهــاز مــص الســوائل (Pipette) بــوزن الحجــم 
املطلــوب مــن املــاء املحســوب بالســحاحة بالــوزن. وباإلضافــة إىل 
ــاس  ــتخدمة لقي ــدات املس ــرة املع ــام يف معاي ــي االنتظ ــك، ينبغ ذل
ــيِّ  ــص املَناِع ــُة املمت ــن أجــل ُمقايََس ــال م ــون (مث ــة تطــور الل كثاف

ــق.  ــاس التأل ــتخدمة لقي ــم (ELISA)) أو املس ــِط باإلِنْزي املُرْتَِب

ضبط جودة الكواشف الكيميائية 

ــول  ــرب و/أو الحص ــا يف املخت ــن إعداده ــة ميك ــف الكيميائي الكواش
عليهــا تجاريــا، حســب االقتضــاء. وينبغــي توســيم الكواشــف 
ــة  ــات التالي ــرب باملعلوم ــي يجــري إعدادهــا يف املخت ــة الت الكيميائي
كيفــام يقتــي األمــر: هويــة الكاشــف الكيميــايئ، والدرجــة املوليّــة 
ــايئ،  ــف الكيمي ــة الكاش ــم ُدفع ــداد، ورق ــخ اإلع ــز، وتاري أو الرتكي
والشــخص الــذي أعــده، وتاريــخ انتهــاء الصالحيــة. وينبغــي أيضــا 
ــا  ــخ فتحه ــا بتاري ــة املســتجلبة تجاري ــيم الكواشــف الكيميائي توس
حســب  صالحيتهــا،  انتهــاء  وتاريــخ  فتحهــا  الــذي  والشــخص 
االقتضــاء. وينبغــي اســتخدام وثائــق مراقبــة الجــودة للحفــاظ 
ــة أعــاله، وبخاصــة بالنســبة  ــات املبين ــايّب للمعلوم عــىل ســجل كت
للكواشــف الكيميائيــة التــي أُعــَدت يف املختــرب. ومــن املهــم توثيــق 
ــب  ــة، حس ــف الكيميائي ــص الكواش ــام يخ ــالمة في ــات الس معلوم
االقتضــاء، فيــام يختــص بــإدارة وقائــع تــرب وانســكاب الكواشــف 

ــا. ــص منه ــام التخل ــة وإدارة مه الكيميائي

ــة  ــف الكيميائي ــن الكواش ــدة م ــات الجدي ــص الُدفع ــب فح ويج
املُعــّدة يف املختــرب واملســتجلبة تجاريــا لضــامن صحتهــا الوظيفيــة. 
فمثــال، ميكــن فحــص الدفعــات الجديــدة مــن الكواشــف الكيميائية 
بالتــوازي مــع ُدفعــة موجــودة بالفعــل مــن نفــس املُنتَــج. وميكــن 
املســتخدمة  الكيميائيــة  للكواشــف  الوظيفــي  األداء  فحــص 
الســتخراج الـــ DNA أو لتفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل باســتخدام 

ــة. ــط مالمئ ضواب

ــة  ــة داخلي ــع برقاب ــي تتمت ــي، فه ــق األفق ــط التدف ــة رشائ ويف حال
عــىل جــودة الكواشــف الكيميائيــة يف صيغــة خــط ضبــط، ينبغــي 

ــوال. ــرب الفحــص مقب ــيك يعت ــا ل ــر دوم أن يظه

ي سجل الصيانة لالأداة. 
ي يمكن الحتفاظ بها �ف

نموذج لقائمة مرجعية بالمعلومات ال�ت

ي سجل صيانة الأداة  
ي يجب الحتفاظ بها �ف

قائمة مرجعية بالمعلومات ال�ت

اسم الجهاز وما يرتبط به من برامج حاسوبية 	

اسم الصانع والموديل والرقم المتسلسل للنوع  	

ي استخدام الجهاز 	
ي المخت�ب أو تاريخ بدء المخت�ب �ف

تاريخ استالم الجهاز �ف

تفاصيل وتاريخ مرات التحقق من المتثال لمواصفات المعايرة المعنية أو المواصفات الموحدة للفحص  	

، إذا كان ذلك مالئما  	 ي المخت�ب
الموقع الحاىلي �ف

ي أصدرها الصانع/الصانعون  	
نسخة من تعليمات التشغيل ال�ت

ي أُجريت عىل الجهاز وسجالت المرات الالحقة للتحقق من الأداء  	
تفاصيل الصيانة ال�ت

تواتر الصيانة والتحقق والمعايرة 	

سجل الصيانة والتحقق والمعايرة 	

هوية الشخص الذي يؤدي فحص الصيانة والتحقق والمعايرة 	

مم المتحدة المع�في بالمخدرات والجريمة، 2009.
أ

المصدر: مقتبس من مكتب ال
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المواد المرجعية

يعــرّف مركــز البحــوث املشــرتك التابــع للمفوضيــة األوروبيــة املــواد 
ــن  ــة بغــرض ضــامن الجــودة تُحسِّ ــا “أدوات موثوق ــة بأنه املرجعي
ــربات. وهــي  ــا املخت ــت عليه ــي حصل ــج الفحــص الت ــة يف نتائ الثق
تــؤدي دورا رئيســيا يف معايــرة أدوات املختــرب بتوفــري قيــم وبيانــات 
ــق  ــة يف التحق ــة أدوات مهم ــواد املرجعي ــة”.22 وامل ــة دقيق مرجعي

مــن اســتيفاء الوســائل للمواصفــات واملتطلبــات.

وتوجــد عــدة صيــغ مــن املــواد املرجعيــة التــي ميكــن اســتخدامها. 
وتتضمــن: مــواد مرجعيــة تحتــوي عــىل مــادة معروفــة مســتهَدفة 
ــتُخِرج  ــدة، وDNA اس ــة املعتَم ــواد املرجعي ــاملة: امل ــل، ش بالتحلي
مــن عينــة تحتــوي عــىل مــادة معروفــة مســتهَدفة بالتحليــل، وعدد 
نســخ البالزميــد الواحــد يف املــادة املســتهَدفة بالتحليــل، وأمبليكــون 
ناتــج عــن تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل ملــادة مســتهَدفة بالتحليــل. 
ــق  ــر (oligomers) املخلّ ــتخدام األوليغوم ــا اس ــن أيض ــن املمك وم
كــامدة مســتهَدفة بالتحليــل إذا كان تسلســلها معروفــا. ومــن املهــم 
تخزيــن املــواد املرجعيــة يف ظــل الظــروف الصحيحــة عــىل النحــو 
الــذي حددتــه الجهــة املصنعــة لتقليــل تدهــور املــادة املســتهَدفة 
بالتحليــل إىل أدىن حــد. فيمكــن مثــال مــن الناحيــة املثاليــة تخزيــن 
 DNA املــواد املرجعيــة املوجــودة يف صيغــة املصفوفــة أو الـــ
ــة تحــت الصفــر، ويجــب  ــد درجــة حــرارة 20 مئوي املســتخَرج عن
فحــص املــواد املرجعيــة كغريهــا مــن الكواشــف الكيميائيــة للتأكــد 
مــن موثوقيتهــا كل مــرة يجــري اســتخدام ُدفعــة جديــدة يف املخترب.

التحقق من الوسائل المتبعة

كــام ذكــر ســابقا، يجــب أن تســتويف أي وســيلة تُســتَخدم يف مختــرب 
مختــص بالكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة الحــد األدىن مــن 

ضوابــط األداء. 

ويجــب أن تخضــع الوســائل الجديــدة التــي طورهــا املختــرب 
ــامل  ــل ش ــراء تحلي ــن إج ــي تتضم ــا، والت ــق منه ــراءات للتحق إلج

لتلــك الوســائل؛ وذلــك لضــامن وفائهــا بضوابــط األداء تلــك.

ــت  ــي خضع ــائل الت ــع الوس ــب أن تخض ــرى، يج ــة أخ ــن ناحي وم
ــرب  ــق يف مخت ــي تُطب ــربات أخــرى والت ــدى مخت بالفعــل للتحقــق ل
آخــر إلجــراءات للتحقــق منهــا. ويضطَلَــع بإجــراءات التحقــق مــن 
مواصفــات الوســيلة لضــامن أدائهــا لوظيفتهــا وفقــا لضوابــط أداء 

ــذي يُطبقهــا. ــرب ال ــاول املخت ــة يف متن ُمثبت

التــي  للوســائل  بالنســبة  األداء  ضوابــط  تشــتمل  أن  وينبغــي 
خضعــت للتحقــق مــن وفائهــا باملتطلبــات واملواصفــات عــىل 
تحليــل الضوابــط التاليــة، حســب االقتضــاء: درجــة الدقــة ودرجــة 
ــد  ــف (LOD) وح ــد الكش ــد وح ــة التحدي ــج ودرج ــة النتائ صح
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ــة الكشــف أو  ــة التكــرار وخطيّ ــد الكمــّي (LOQ) وإمكاني التحدي
ــط  ــن الضواب ــكل م ــرص ل ــف مخت ــيل تعري ــام ي ــرد في ــه. وي نطاق

ــار. ــا لالختب ــة إخضاعه ــة لكيفي ــرة عام ونظ

1-  النطاق الدينامييك، ُمعاِمل ر2 (R2) وكفاءة تفاعل 
البوليمرياز الِسلسيل:

يــؤدي  اآلين:  الِسلســيل  البوليمــرياز  لتفاعــل  التضخيــم  كفــاءة 
بقيمــة   (Theoretical Slope) نظــري  ملَيــل  التضخيــم  معــدل 
كفــاءة  وتُحســب  دورة.  كل  يف  املائــة  يف   100 بكفــاءة   3.32–
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل بتحديــد َميــل املنحنــي املعيــاري 
(Slope of the Standard Curve) للــامدة املســتهَدفة بالتحليــل. 
تخفيــف  بإعــداد  املعيــاري  املنحنــى  عــىل  الحصــول  وميكــن 
املــادة  مــن  معــروف  ملقــدار   (Serial Dilution) متسلســل 
ــة  ــاءة التفاعــل باملعادل ــل. وميكــن حســاب كف املســتهَدفة بالتحلي

التاليــة: 

Efficiency = 10
–1

slope( ) – 1

مدلــول القبــول: ينبغــي ملَيــل املنحنــى املعيــاري أن يكــون يف نطــاق  
3.1- ≤ املَيــل ≤ 3.6-.

ُمعاِمــل ر2 للمنحنيــات املعياريــة: ُمعاِمــل ر2 هــو ُمعامــل االرتبــاط 
الخطــي  االنحــدار  بتحليــل  عليــه  حصلنــا  معيــاري  ملنحنــى 
يكــون  أن  ينبغــي  القبــول:  مدلــول   .(Linear Regression)

.0.98≥ ر2 

ويجــري التحقــق مــن تلــك العوامــل باختبــار عينــة تفــوق 5 إىل 8 
نقــاط تركيــز مــع 2 إىل 5 نَُســخ (replicates) لــكل تركيــز. معيــار 
ــات املحــددة  ــم البيان ــك تقيي ــا يف ذل ــارات مب ــك االختب ــول لتل القب

بالجــودة عــىل النحــو املبــني يف الشــكل 40:

-2  الثبوت/دقة التحديد واالنحراف املعياري النسبي 
للتكرارية: 

 :)RSDR( دقــة التحديــد - االنحــراف املعيــاري النســبي للتكراريــة
هــو االنحــراف املعيــاري النســبي لنتائــج االختبار التي نحصــل عليها 
ــروف  ــي الظ ــة ه ــروف التكراري ــة. والظ ــروف التكراري ــل ظ يف ظ
التــي نحصــل فيهــا عــىل نتائــج االختبــارات بنفــس الوســيلة عــىل 
عنــارص اختبــار متطابقــة يف نفــس املختــرب يبارشهــا نفــس املُشــّغل 
ــول  ــة قصــرية. مدل ــرتات زمني مســتخِدما نفــس املعــدات ضمــن ف
القبــول: ينبغــي أن يكــون االنحــراف املعيــاري النســبي للتكراريــة 
ــى  ــة منحن ــيك لطريق ــاق الدينامي ــل النط ــىل كام ــة ع ≥25 يف املائ
االســتجابة الرئيــي (PRC)، و≥15 يف املائــة بالنســبة لطريقــة 

.(ELISA) ــم ــِط باإلِنْزي ــيِّ املُرْتَِب ــص املَناِع ــُة املمت ُمقايََس

https://ec.europa.eu/jrc/en/reference-materials
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الثبــوت: هــو قــرب اتفــاق القيمــة املتوســطة التــي نحصــل عليهــا 
ــة  ــة مرجعي ــع قيم ــارات م ــج االختب ــن نتائ ــرية م ــلة كب ــن سلس م
ــة  ــث قيم ــن حي ــوت م ــاس الثب ــن قي ــرّب ع ــا يُع ــادة م ــة. ع مقبول
ــوت  ــة ثب ــون قيم ــي أن تك ــول: ينبغ ــول القب ــز (Bias). مدل التحي
نتيجــة طريقــة PRC يف نطــاق 25± يف املائــة مــن القيمــة املرجعية 

ــيك. ــل النطــاق الدينامي ــة عــىل كام املقبول

وميكــن اختبــار هاتــني املعلمتــني باســتخدام املــواد املرجعيــة 
املُعتََمــدة يف تركيزيــن – 3 تركيــزات للكائنــات الحيــة املّحــورة 
للتحليــل  تخضــع  فإنهــا   ،PRC لطريقــة  وبالنســبة  املعروفــة. 
مبقارنــة البيانــات التــي نحصــل عليهــا مــن مثــال ملجموعتــني مــن 
ــل باســتخدام تفاعــل  ــا للتحلي املــواد املســتخلصة، تخضــع كل منه
بوليمــرياز ِسلســيل خضــع للفحــص املــزدوج عــىل كل مــن صفائــح 
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل األربــع املختلفــة؛ وبالتــايل، يُجمــع مــا 
ــزات املــواد  ــز مــن تركي ــكل تركي ــات ل ال يقــل عــن 16 نقطــة بيان

ــكل 41. ــني يف الش ــو املب ــىل النح ــدة، ع ــة املُعتََم املرجعي

تتمثــل مدلــوالت القبــول بالنســبة للتحقــق مــن الثبوت/دقــة 
التحديــد يف أنــه ينبغــي للرتكيــز املحســوب بنــاء عــىل االختبــارات 
التــي أجريــت أن يكــون يف نطــاق 25 يف املائــة مــن تركيــز املــواد 
املرجعيــة املُعتََمــدة. وعــالوة عــىل ذلــك، تكــون مدلــوالت القبــول 
ــن 25 يف  ــل م ــة أق ــاري النســبي للتكراري بالنســبة لالنحــراف املعي

ــة.  املائ

 :(LOQ) وحد التحديد الكمّي (LOD) حد الكشف  -3

ــل  ــو أق ــّي ه ــد الكم ــد التحدي ــّي )LOQ(: ح ــد الكم ــد التحدي ح
قــدر مــن املــادة املســتهَدفة بالتحليــل يف العينــة ميكــن تحديدهــا 
كميــا عــىل نحــو جديــر بالثقــة مبســتوى مقبــول مــن دقــة النتائــج 
ودقــة التحديــد. مدلــول القبــول: ينبغــي أن يكــون حــد التحديــد 
الكمــّي مــن ُعــرش قيمــة الرتكيــز املســتهَدف بحيــث تكــون قيمــة 
ــي  ــة. وينبغ ــة ≥25 يف املائ ــبي للتكراري ــاري النس ــراف املعي االنح
ــة  ــد ذي صل ــة ح ــتهَدف مبثاب ــدر املس ــن الق ــدف م ــون اله أن يك

ــة. ــات الترشيعي ــبة للمتطلب بالنس

. از الِسلسىلي الشكل 40: اعتبارات لمعاي�ي القبول عند التثبت من البيانات للنطاق الديناميكي وُمعاِمل ر2 وكفاءة تفاعل البوليم�ي

https://doi.org/10.3390/life11101015 .Chaintoutis et al. )2021( المصدر: مقتبس دراسة
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ــادة  ــدر مــن امل ــل ق حــد الكشــف )LOD(: حــد الكشــف هــو أق
املســتهَدفة بالتحليــل يف العينــة والــذي ميكــن الكشــف عنــه دون 
تحديــد كَميتــه بالــرضورة. مدلــول القبــول: ينبغــي أن يكــون 
ــا،  حــد الشــكف أقــل مــن 20/1 مــن القــدر املســتهَدف. وتجريبي
ينبغــي أن تكشــف الوســائل الَكميّــة عــن وجــود املــادة املســتهَدفة 
ــدى حــد  ــرات ل ــن امل ــة م ــل عــن 95 يف املائ ــام ال يق ــل في بالتحلي
الكشــف، مــام يضمــن الحصــول عــىل نتائــج ســلبية زائفــة بدرجــة 
ــتهَدف  ــدر املس ــن الق ــدف م ــون اله ــي أن يك ــة. وينبغ ≥5 يف املائ

ــة. ــات الترشيعي ــة بالنســبة للمتطلب ــة حــد ذي صل مبثاب

ــد، يجــري التحقــق  ــاس الثبوت/دقــة التحدي ــل، بالنســبة لقي وباملث
مــن حــد الكشــف وحــد التحديــد الَكمــّي باختبــار عينــات عديــدة 
عــرب نطــاق مــن تركيــزات املــواد املرجعيــة املُعتَمــدة التــي تحتــوي 
عــىل عــدد منخفــض مــن الُنَســخ. وميكــن إخضــاع هــذه العينــات 
ــوي عــىل عــدد  ــدة تحت ــة ُمعتََم ــار باســتخدام مــواد مرجعي لالختب
منخفــض جــدا مــن نَُســخ الـــ DNA لكائنــات حيــة محــّورة. 
وتخضــع للتحليــل، عــىل ســبيل املثــال عــن طريــق مقارنــة البيانــات 
ــن  ــز م ــدى كل تركي ــخات ل ــن 10 مستنَس ــا م ــا عليه ــي حصلن الت
الرتكيــزات كان قــد خضــع للتضخيــم باســتخدام تفاعــل البوليمــرياز 

الِسلســيل، عــىل النحــو املبــني يف الشــكل 42.

مدلــوالت القبــول بالنســبة لحــد الكشــف هــي عــدد الُنَســخ التــي 
ــام يتصــل بحــد  ــة. أمــا في يكــون عندهــا كل املستنَســخات إيجابي
التحديــد الكمــّي، فــإن مدلــوالت القبــول بالنســبة لطريقــة تفاعــل 
البوليمــرياز الِسلســيل هــي أقــل تركيــز تكون عنــده قيمــة االنحراف 
املعيــاري النســبي للتكراريــة أقــل مــن 25 يف املائــة وتكــون القيَــم 
ــص  ــُة املمت ــة ُمقايََس ــبة لطريق ــاري. وبالنس ــى املعي ــن املنحن ضم
ــبة  ــوالت بالنس ــون املدل ــم (ELISA)، تك ــِط باإلِنْزي ــيِّ املُرْتَِب املَناِع
ــاري  ــد الَكمــي هــي أن تكــون قيمــة االنحــراف املعي لحــد التحدي

النســبي للتكراريــة أقــل مــن 15 يف املائــة.

املتانة:   -4

املتانــة هــي قــدرة أي وســيلة عــىل تحمــل التغــريات أو االنحرافــات 
ــة. ولكــن ال حاجــة للتثبــت مــن  الصغــرية عــن الظــروف التجريبي
املتانــة بالنســبة للوســائل التــي خضعــت بالفعــل رســميا للتحقــق 
ــن  ــات ع ــرأت االنحراف ــه إذا ط ــد أن ــات. بي ــا باملتطلب ــن وفائه م
الوســيلة املُثبَتَــة، فقــد يكــون مــن الــرضوري التحقــق مــن املتانــة. 
ــزات الوســيلة  ــأداء تركي ــة ب وميكــن االضطــالع بالتحقــق مــن املتان
ــيلة  ــار الوس ــري، أو باختب ــا التغ ــرأ عليه ــابري ط ــات ومس ــن بادئ م
مقابــل DNA َمنَشــأُه مصفوفــات مختلفــة. ومدلــوالت القبــول 
ــا  ــليام مب ــيلة س ــون أداء الوس ــي أن يك ــذه ه ــت ه ــة التثب لتجرب
يســاوي الوصــف األصــيل رغــم التغــري الــذي طــرأ عــىل العوامــل.

ي للتكرارية يش�ي إىل عدد الُنسخ لكل عينة.  ي لتحليل الثبوت أو دقة التحديد والنحراف المعياري النس�ب الشكل 41: تمثيل تخطيطي للتصميم التجري�ب

المصدر: اسُتنسخ من دراسة )Querci et al. )2020. تحليل عينات الأغذية للتحقق من وجود كائنات حية محورة جينيا – دليل المستخدم. 
.https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237

https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC120237
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درجة التحديد:  -5

ــق  ــة للتحق ــيلة الخاضع ــون الوس ــني تك ــي ح ــد ه ــة التحدي درج
قــادرة عــىل إنتــاج بيانــات ميكنهــا بدقــة وبشــكل محــدد أن تبــّت 
ــص  ــري الفح ــي يج ــّورة الت ــة املح ــات الحي ــود الكائن ــر وج يف أم
ــا  ــة. أم ــات أخــرى يف العين ــن وجــود مكون ــم م ــا، بالرغ ــا عنه بحث
ــل  ــذا العام ــن ه ــق م ــرضورة التحق ــزم بال ــة، ال يل ــبة للمتان بالنس
ــن  ــق م ــبقا للتحق ــميا ومس ــت رس ــد خضع ــيلة ق ــت الوس إذا كان
ــة  ــن درج ــق م ــزم التحق ــد يل ــك، ق ــع ذل ــات. وم ــا باملتطلب وفائه
التحديــد بحثــا عــن احتــامل وقــوع تفاعــل متبــادل ضــد كائنــات 
حيــة محــّورة حديثــة التطويــر كانــت قــد دخلــت الســوق ويُحتمــل 

ــات. ــا يف العين وجوده

اختبار الكفاءة

ــم املســتقل  ــاءة التقيي ــار الكف ــر املشــاركة يف مخططــات اختب تي
ألداء املختــرب مقارنــة ببيانــات األداء املســتقاة مــن مختــربات أخــرى 
عنــد اســتخدام إجــراءات فنيــة ُمعتََمــدة. يف ظــل الظــروف املثاليــة، 
ينبغــي للمختــرب أن يشــارك فيــام ال يقــل عن اختبــار واحــد للكفاءة 
ــائل  ــىل الوس ــاءة ع ــار الكف ــار اختب ــف خي ــد. يتوق ــام الواح يف الع
املســتخدمة يف املختــرب ونــوع العينــات الشــائع تحليلهــا فيــه، 
فبينــام قــد تســتخدم املختــربات العديــد مــن الوســائل للفحــص إال 
أنــه قــد ال يكــون تقييمهــا كلهــا يف نفــس الوقــت عمليــا أو مجديــا، 
ــن  ــدودا م ــددا مح ــط ع ــي فق ــاءة يغط ــار كف ــث أن كل اختب حي
ــوىص املختــرب بــأن  الكائنــات الحيــة املحــّورة واملصفوفــات، لهــذا يُ
يُعــد خطــة طويلــة األجــل ملشــاركته يف اختبــارات الكفــاءة لضــامن 
تقييمــه نطــاق واســع مــن الوســائل واملصفوفــات بصفــة منتظمــة 
بنــاء عــىل احتياجــات املختــرب وامتثالــه للمتطلبــات املعنيــة التابعــة 
ــر.  ــالءم األم ــبام يت ــامد، حس ــهادات االعت ــة لش ــات مانح ألي هيئ
توجــد مؤسســات متنوعــة تقــدم اختبــارات كفــاءة، والتــي تتضمــن:

 املكتب الدويل للدراسات التحليلية 	
https://www.bipea.org/proficiency-testing-)

(/programs-pts
برنامج تقييم التأكد من جودة نتائج تحليل األغذية الربيطاين  	

(https://fapas.com)
برنامج اختبار الكفاءة التابع للجمعية الدولية لفحص البذور  	

(https://www.seedtest.org/en/home.html)
املخترب املرجعي لالتحاد األورويب لألغذية واألعالف املحّورة  	

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/Proficiency-) جينيا
(tests.html

 وزارة الزراعة األمريكية 	
(https://www.ams.usda.gov/services/lab-testing)

وقائع انعدام المطابقة وتحليل 
المسبب الجذري والإجراءات 

التصحيحية

يُشــار إىل أي نشــاط يف املختــرب ال ميتثــل إلجــراءات التشــغيل 
ــة  ــون ذات طبيع ــد تك ــاق”. وق ــدم انطب ــة ع ــدة بـــ “واقع املوح

إداريــة أو كتابيــة أو فنيــة.

ــة الجــودة، يجــب وضــع  وكجــزء مــن خطــة ضــامن الجودة/مراقب
اســرتاتيجية لتوجيــه طاقــم العاملــني نحــو اتخــاذ اإلجــراء املالئــم يف 
حالــة لوحظــت واقعــة عــدم انطبــاق، كوقــوع تلــوث واتبــاع تحليل 
املســبب الجــذري، وهــو موجــز بالخطــوات الالزمــة التخــاذ إجــراء 
ــق أي واقعــة  ــة يف توثي ــل أهــداف هــذه العملي تصحيحــي. وتتمث
ــراء  ــة للمشــكلة واإلج ــببات املحتمل ــد املس ــاق، وتحدي ــدم انطب ع
ــب تكرارهــا. وينبغــي أن  ــق حــل لتجن ــم تطبي ــا، ث التصحيحــي له
تكــون عمليــة تحليــل املســبب الجــذري واإلجــراء التصحيحــي 
تشــاورية مــع أفــراد طاقــم العمــل الالزمــة لتحديــد أكــر الحلــول 
مالءمــة. وينبغــي إبــالغ الســلطات املعنيــة يف املختــرب عــن أي 
واقعــة عــدم انطبــاق، مثــل مديــر املختــرب، وينبغــي توثيقهــا مثــال 

ي ذلك إرشادات بشأن مدلولت القبول.
الشكل 42: خالصة مقاربة للتحقق من حد الكشف وحد التحديد الَكمي، بما �ف
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يف ســجل لوقائــع عــدم االنطبــاق. وينبغــي إجــراء تحليــل املســبب 
الجــذري للبــّت يف ســبب وقــوع واقعــة عــدم االنطبــاق، وينبغــي 
ــم  تطبيــق اإلجــراء التصحيحــي املالئــم كيفــام يســتلزم األمــر ث

توثيقــه.

فعــىل ســبيل املثــال، قــد تكــون واقعــة عــدم االنطبــاق اإلداريــة أو 
ــل  ــدد تحلي ــد يح ــات. وق ــخ البيان ــأ يف نس ــكل خط ــة يف ش املكتبي
املســبب الجــذري وقــوع خطــأ نظــرا لعــدم الدقــة يف نســخ 
البيانــات. وقــد يكــون اإلجــراء التصحيحــي هــو اســتلزام التحقــق 
مــن البيانــات املنســوخة والتصديــق عــىل صحتهــا، أو إضافــة 
ــرب.  ــا عضــو آخــر مــن أعضــاء املخت ــة يؤديه ــة تحقــق إضافي مرحل
وقــد تقــع واقعــة عــدم االنطبــاق الفنيــة عنــد عــدم اتبــاع الوســيلة 
ــدة، أو إذا مل  ــغيل املوح ــراءات التش ــوف يف إج ــو املوص ــىل النح ع
تــِف نتائــج الختبــار الضوابــط مثــال بالحــد األدىن مــن معايــري األداء. 
وقــد يشــري تكــرار فشــل الضوابــط إىل وجــود مشــكلة منهجيــة يف 

ــات. معالجــة العين

قواعد بيانات وسائل الكشف عن 
الكائنات الحية المحّورة

ــات  ــن معلوم ــا يتوافــر م ــوي عــىل م ــي قواعــد بيانــات تحت ه
دقيقــة وموثوقــة عــن الوســائل والطــرق املتبعــة واملــواد املرجعيــة 
ــن  ــدان م ــني البل ــة لتمك ــي أداة مهم ــالت الـــ DNA، وه وتسلس
الكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة وتحديــد هويتهــا بفاعليــة. 
ــل  ــىل أق ــب ع ــور، يج ــن الجمه ــة م ــدة للعام ــون مفي ــيك تك ول
تقديــر أن تتوافــر قواعــد البيانــات تلــك عــرب اإلنرتنــت وأن تكــون 
ــة  ــة ومحدثّ ــات دقيق ــىل معلوم ــوي ع ــور وأن تحت ــة للجمه متاح
وأن تضــم آليــات للبحــث يف املعلومــات واســرتاجاعها تكــون ســهلة 
االســتخدام. وقــد يختلــف نطــاق قاعــدة البيانــات مــن ناحيــة نــوع 
الوســائل (مثــال التــي تعتمــد عــىل الـــ DNA و/أو الربوتــني؛ وهــل 
جــرى التحقــق منهــا أم ال) أو نــوع الكائنــات الحيــة املحــّورة (مثــال 
املحاصيــل، والتطعيــامت ومــا إىل ذلــك) أو املنطقــة الجغرافيــة 

ــة). ــة أو عاملي ــال محلي (مث

ــك  ــي تســتويف تل ــات الت ــاه معلومــات عــن قواعــد البيان ــرد أدن وت
املعايــري. وهــي تتضمــن قواعــد بيانــات لوســائل الكشــف واملــواد 

ــة. املرجعي

قواعد بيانات وسائل الكشف عن الكائنات الحية 
المحّورة

ي للوسائل المرجعية لتحاليل  قاعدة بيانات التحاد الأورو�ب
الكائنات الحية المحّورة23

قاعــدة البيانــات هــذه أعدهــا املختــرب املرجعــي لالتحــاد األورويب 
لألغذيــة واألعــالف املحــّورة جينيــا (EURL GMFF) التابــع ملركــز 
البحــوث املشــرتك، ويتــوىل صيانتهــا املختــرب املرجعــي لالتحــاد 
األورويب لألغذيــة واألعــالف املحــّورة جينيــا بالتعــاون مــع الشــبكة 
جينيــا  املحــّورة  بالكائنــات  املختصــة  للمختــربات  األوروبيــة 
ــص  ــات هــذه عــىل وســائل تخت ــوي قاعــدة البيان (ENGL). وتحت
بالكشــف عــن الكائنــات الحيــة املحــّورة جــرى التحقــق منهــا 
ــل  ــتخدم تفاع ــي تس ــائل الت ــن الوس ــا م ــت أغلبه ــل، وكان بالكام
البوليمــرياز الِسلســيل اآلين والبعــض مــن تلــك التــي تســتخدم 
تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل. وتتضمــن املجموعــة وســائل محــددة 
ــارص  ــددة بعن ــائل مح ــة ووس ــددة ببني ــائل مح ــتحَدثات ووس مبُس
ــة  ــددة بفئ ــائل مح ــة إىل وس ــص، باإلضاف ــراء الفح ــل إج ــن أج م
تصنيفيــة لتحديــد هويــة الفصائــل. ويوجــد بروتوكــول كامــل 
ــة إلجــراء  ــكل وســيلة مــن الوســائل يتضمــن املعلومــات املطلوب ل

ــرة. ــق متواف ــات التحق ــص، وكل بيان الفح

وميكــن أيضــا العثــور عــىل وســائل الكشــف املحــددة باملُســتحَدثات 
ــة  ــاد األورويب لألغذي ــي لالتح ــرب املرجع ــا املخت ــق منه ــي تحق والت
واألعــالف املحــّورة جينيــا (EURL-GMFF)، بالبحــث يف قامئــة 
ــع  ــىل املوق ــودة ع ــات” (Status of Dossiers) املوج ــة امللف “حال

ــي. 24 ــرب املرجع اإللكــرتوين للمخت

المبادرة الأوروبية بشأن الكائنات  المحّورة جينيا من أجل 
25)EUginius( وضع نظام موحد لقواعد البيانات

املبــادرة األوروبيــة بشــأن الكائنــات املحــّورة جينيــا مــن أجــل وضع 
ــدرايل  ــب الفي ــادرة املكت ــي مب ــات ه ــد البيان ــد لقواع ــام موح نظ
األملــاين لحاميــة املســتهلك وســالمة األغذيــة (برلــني، أملانيــا) و

هولنــدا).  (فاخينينجــن،   Dutch  RIKILT Wageningen UR
وتتوســع هــذه املبــادرة مــن خــالل مشــاركة منظــامت رشيكــة مــن 

ــكا. ــدا وبلجي ــا وبولن النمســا وإيطالي

ــن القطــاع الخــاص،  ولدعــم الســلطات املختصــة واملســتخدمني م
تجمــع معلومــات دقيقــة بشــأن الكائنــات املحــّورة جينيــا. وتوفــر 

23  وسائل الكشف املحددة بامُلستحدثات من الكائنات امُلحورة متاحة عرب الرابط 
 http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/ :التايل

24  يُتاح ملخص واف لوسائل الكشف عىل الرابط التايل: 
.http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/

25  تتوافر معلومات املبادرة األوروبية بشأن الكائنات املحّورة جينيا من 
أجل وضع نظام موحد لقواعد البيانات (EUginius) عرب الرابط التايل:  
.http://www.euginius.eu/euginius/pages/detection_index.jsf

http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/gmomethods/
https://euginius.eu/euginius/pages/detection_index.jsf
https://euginius.eu/euginius/pages/detection_index.jsf
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املبــادرة معلومــات دقيقــة عــن املشــكالت الكــربى ذات الصلــة فيام 
ــا والكشــف عنهــا وتحديــد  يخــص وجــود الكائنــات املحــّورة جيني
هويتهــا، مــع الرتكيــز عــىل الوضــع يف االتحــاد األورويب، باإلضافــة إىل 

تغطيــة للعــامل بأكملــه.

وميكــن العثــور عــىل وســائل الكشــف املحــددة بعنــارص واملحــددة 
ببنيــة واملحــددة مبُســتحَدثات مــن خــالل البحــث والفلــرتة.

قاعدة بيانات وسائل الكشف عن الكائنات المحّورة جينيا 
26 )GMDD(

ــا  ــّورة جيني ــات املح ــن الكائن ــف ع ــائل الكش ــات وس ــدة بيان قاع
ــة  ــا بجامع ــّورة جيني ــات املح ــن الكائن ــف ع ــرب الكش ــا مخت أعده
ــات  ــىل معلوم ــوي ع ــي تحت ــني. وه ــغ بالص ــاو تون ــنغهاي جي ش
ــد  ــبة للعدي ــتحَدثات بالنس ــددة باملُس ــف املح ــائل الكش ــن وس ع
مــن الكائنــات الحيــة املحــّورة، وكذلــك وســائل تفاعــل البوليمــرياز 
ــارص  ــددة بعن ــيل اآلين املح ــرياز الِسلس ــل البوليم ــيل وتفاع الِسلس
ــا  ــدرج فيه ــة. وتُ ــة تصنيفي ــددة بفئ ــات أو املح ــددة بجين أو املح
أيضــا بعــض الوســائل التــي تعتمــد عــىل الربوتــني. ومل تخضــع كل 
الوســائل يف قاعــدة البيانــات للتحقــق مــن خــالل دراســات تجريبية 
تعاونيــة، ولكــن تُنــرش أي معلومــات بشــأن وضــع التحقــق مــن أي 
وســيلة يف حالــة توافرهــا. وتتوافــر تسلســالت البادئــات واملســابري 
مــع اإلشــارة للمنشــورات املعنيــة. وتتضمــن قاعــدة البيانــات أيضــا 
مجموعــة كبــرية مــن املعلومــات عــن تسلســالت الكائنــات الحيــة 
ــك  ــط لبن ــر رواب ــة إىل تواف ــور. باإلضاف ــرة للجمه ــّورة املتواف املح
الجينــات (GenBank) ومنشــورات أخــرى تحتــوي عــىل معلومــات 
بشــأن تسلســالت املَجــني للجينــات الدخيلــة. وأخــريا، توجــد أيضــا 
معلومــات عــن املــواد املرجعيــة املُعتََمــدة املعنيــة، وذلــك يف حالــة 

توافرهــا.

قاعدة بيانات وسائل الكشف التابعة لجمعية كروب ليف 
27 )CropLife International( الدولية

تتــوىل جمعيــة CropLife International صيانــة قاعــدة البيانــات 
ــة  ــرواد صناع ــارة عــن اتحــاد عاملــي ل ــة عب هــذه، وهــذه الجمعي
ــات هــذه  ــدة البيان ــوي قاع ــة، وتحت ــة النباتي ــا األحيائي التكنولوجي
عــىل وســائل تعتمــد عــىل الـــ DNA ووســائل تعتمــد عــىل الربوتني. 
وهــي تحتــوي حاليــا عــىل نحــو 40 وســيلة تتصــل بحــوايل 27 كائــن 
حــي محــّور. وتــم تطويــر وســائل الكشــف املتوافــرة والتحقــق منها 
ــات  ــن تكنولوجي ــه م ــا ميتلكون ــا مل ــزودي التكنولوجي ــل م ــن قب م
ومنتجــات. وتســتطيع املختــربات غــري الهادفــة للربــح الوصــول إىل 
هــذه الوســائل مجانــا، بينــام يجــب عــىل املختــربات التــي تضطلــع 

26  تتوافر قاعدة بيانات وسائل الكشف عن الكائنات املحّورة جينيا عرب الرابط التايل: 
.http://gmdd.sjtu.edu.cn/

27  تتوافر قاعدة بيانات وسائل الكشف التابعة لجمعية كروب اليف الدولية عرب 
www.detection-methods.com :الرابط التايل

بفحوصــات “الرســوم مقابــل الخدمــة” طلــب رخصــة للوصــول إىل 
الوســائل. 

مصفوفات الفحص للكشف عن الكائنات الحية 
المحّورة

ات الألمانية مصفوفة  جدول الفحص التابع لشبكة المخت�ب
الكائنات المحّورة جينيا التابعة للمبادرة الأوروبية بشأن 

الكائنات المحّورة جينيا من أجل وضع نظام موحد 
)EUginius( لقواعد البيانات

ــة للوســائل املختصــة  ــة “مصفوف ــربات األملاني طــورت شــبكة املخت
ــص  ــدول فح ــا بج ــرف أيض ــي تُع ــا” (الت ــّورة جيني ــات املح بالكائن
ــارص  ــتهدف عن ــائل تس ــة وس ــتند إىل مثاني ــي تس ــر)، والت وايبلينج
جينيــة محــددة وأكــر البنيــات الجينيــة شــيوعا يف املحاصيــل الحيــة 
املحــّورة املســوقة تجاريــا. وتتألــف هــذه املصفوفــة مــن مجموعــة 

مــن وســائل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين للكشــف عــن:

معزز 35S لفريوس تربقش القرنبيط (P-35S)؛  -1
2-  ُمنهي سينثاز النوبالني املشتق من األَْجَرِعيَُّة املورَِمة (T-nos)؛

-3  وصلة ctp2-cp4epsps للببتيدات العابرة 
للبالستيدات الخرضاء (CTP2) من رشاد أذن الفأر 

(Arabidopsis thaliana) وجني epsps من ساللة األَْجَرِعيَُّة 
املورَِمة CP4 (epsps)؛

4-  الرشيط الجيني من املُتََسلِْسلَُة الَقُؤْوبَة؛
5-  تسلسل من وصلة P35S-pat من املعزز CaMV 35S والجني 

املربّت املُخلّق؛
6-  جني االندماج املُخلّق cry1 Ab/Ac املشتق من الَعَصِويَُّة 

التُّورِنِْغيَّة؛
7-   معزز 34S فريوس تربقش عشبة فيجوارت (P-FMV)؛

.(P-nos) 8-  معزز سينثاز نوبالني املشتق من األَْجَرِعيَُّة املورَِمة

وخضعــت كل الوســائل الثامنيــة للتحقــق وتتضمنهــا قاعــدة بيانات 
وســائل املختــرب املرجعــي لالتحــاد األورويب لألغذيــة واألعــالف 
املحــّورة جينيــا (EURL GMFF). وعــالوة عــىل ذلــك، يتوافــر 
جــدول يُــدرج إمكانيــة الوصــول إىل املــواد املرجعيــة املتوافــرة 
ــربات  ــص املخت ــدول الفح ــىل ج ــظ ع ــا. يحاف ــور ومصادره للجمه
املرجعيــة الوطنيــة األملانيــة (German NRL)، كــام ميكــن تنزيــل 
ــرة  ــة املتواف ــواد املرجعي ــة بامل ــر وقامئ ــزود بفالت ــل م ــدول إكس ج
ــاظ  ــم الحف ــت.28 ويت ــة املحــّورة مــن خــالل اإلنرتن ــات الحي للكائن
ــة بشــأن  ــادرة األوروبي ــىل منصــة املب ــوازي ع ــة بالت ــىل املصفوف ع

 28  يُتاح تجميع املواد املرجعية عىل الرابط التايل:
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/06_

Gentechnik/nachweis_kontrollen/referenzmaterialien.pdf?__
.blob=publicationFile&v=6

http://gmdd.sjtu.edu.cn/
http://www.detection-methods.com
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/06_Gentechnik/nachweis_kontrollen/referenzmaterialien.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/06_Gentechnik/nachweis_kontrollen/referenzmaterialien.pdf?__blob=publicationFile&v=6
http://www.bvl.bund.de/SharedDocs/Downloads/06_Gentechnik/nachweis_kontrollen/referenzmaterialien.pdf?__blob=publicationFile&v=6
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ــا مــن أجــل وضــع نظــام موحــد لقواعــد  ــات املحــّورة جيني الكائن
.(www.euginius.net) البيانــات 

29 GMOseek مصفوفة

للكائنــات  االســتهداف  “مصفوفــة  هــي   GMOseek مصفوفــة 
املحــّورة جينيــا” وتوفــر نظــرة عامــة شــاملة وصديقــة للمســتخدم 
ــّور.  ــي مح ــن ح ــا يف 328 كائ ــا وتواتراته ــرصا جيني ــأن 273 عن بش
وتتوافــر مصفوفــة GMOseek مجانــا عــرب اإلنرتنــت يف صيغــة 
ــرتة للمســتخدمني بالبحــث  ــف الفل جــدول إكســل. وتســمح وظائ
عــن ُمســتحَدثات تناســب النمــط املحــدد للعنــارص الجينيــة بنــاء 
ــه. وهــي  ــن الحــي املحــّور أو وجودهــا في ــا عــن الكائ عــىل غيابه
ــي  ــة الت ــارص الجيني ــد العن تســاعد املســتخدمني أيضــا عــىل تحدي
ــن الحــي  ــل الكائ ــاء طــور الفحــص مــن تحلي ميكــن اســتهدفها أثن
املحــّور. ولكــن مــن املهــم مالحظــة أن أن مصفوفــة GMOseek ال 
تخضــع للتحديــث وأن الكائنــات الحيــة املحــورة الجديــدة ال تـُـدرج 

فيهــا.

مصفوفة الكائنات المحّورة جينيا التابعة لمركز البحوث 
30 )JRC GMO-Matrix( ك المش�ت

مصفوفــة الكائنــات املحــّورة جينيــا التابعــة ملركــز البحــوث املشــرتك 
(JRC GMO-Matrix) هــي “مصفوفــة وســائل تختــص بالكائنــات 
املحــّورة جينيــا”. وتســتفيد املصفوفــة مــن معلومــات تسلســل الـــ 
DNA املدرجــة يف نظــام املعلومــات األســايس املركــزي لتسلســل الـــ 
ــى  ــرتك. ويتلق ــوث املش ــز البح ــع ملرك DNA (JRC-CCSIS) التاب
مركــز البحــوث املشــرتك معلومــات تسلســل الـــ DNA بشــأن 
رشكات  مــن  املحــّورة  الحيــة  الكائنــات  يف  الدخيلــة  الجينــات 
ــة  ــات القانوني ــن االلتزام ــزء م ــة كج ــة النباتي ــا األحيائي التكنولوجي
لتلــك الــرشكات داخــل االتحــاد األورويب. وباإلضافــة إىل ذلــك، فهــم 
يســتخلصون معلومــات عــن تسلســل املَجــني مــن قواعــد بيانــات 
تسلســالت النيوكليوتيــدات أو قواعــد بيانــات التسلســالت املســجلة 
ــائل  ــابري لوس ــات واملس ــالت البادئ ــة إىل تسلس ــازات، باإلضاف بامتي
الكشــف التــي جمعتهــا قاعــدة بيانــات الوســائل املرجعيــة التابعــة 
ــّورة  ــالف املح ــة واألع ــاد األورويب لألغذي ــي لالتح ــرب املرجع للمخت

.(EURL GMFF) جينيــا

ــة أو الكائنــات  ــار املســتخدم مجموعــة مــن الفصائــل النباتي ويخت
الحيــة املحــّورة أو كالهــام ومجموعــة مــن وســائل الكشــف وبعــد 
ــل  ــم تفاع ــوب لتضخي ــتخدام الحاس ــاكاة باس ــات مح ــراء عملي إج

29  تُتاح مصفوفة GMOseek عرب الرابط التايل: 
.http://kt.ijs.si/software/GMOtrack/GMOseek.html

30  تُتاح مصفوفة الكائنات املحّورة جينيا التابعة ملركز البحوث املشرتك 
 (JRC GMO-Matrix) عرب الرابط التايل:

.http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/jrcgmomatrix/ 

البوليمــرياز الِسلســيل باســتخدام األدوات املعلوماتيــة األحيائيــة 
ــة. تُعــرض النتائــج يف جــدول يضــم تنبــؤات بالتضخيــامت املحتمل

31 GMOfinder مصفوفة

مصفوفــة GMOfinder هــي تجميعــة بيانــات لتكــّون مزيــج 
مــن “مصفوفــة اســتهداف للكائنــات املحــّورة جينيــا” و”مصفوفــة 
للوســائل املختصــة بالكائنــات املحــّورة جينيــا”. وتعتمد عــىل قاعدة 
بيانــات مايكروســوفت أكســس وتضــم لوغاريتــامت مدمجــة فيهــا 
تيــر تأويــل نتائــج تحاليــل الفحــص. وتوفــر املصفوفــة املجدولــة 
معلومــات عــن العنــارص الجينيــة املختــارة الناشــئة عــن املؤلفــات 
العلميــة املنشــورة واإلخطــارات املختصــة بالكائنــات الحيــة املحّورة 
وغريهــا مــن املصــادر. وتُدمــج هــذه املعلومــات يف صيغــة مجدولــة 
لـــ 15 وســيلة مــن وســائل تفاعــل البوليمــرياز الِسلســيل اآلين التــي 
تســتهدف جزئيــا نفــس العنــرص الجينــي لكــن يف نطاقــات مختلفــة 
مــن درجــة التحديــد. وييــر تســجيل مصــادر املعلومــات تقييــام 
ــتنتاجات  ــة يف اس ــاء املحتمل ــع األخط ــا ملنب ــص وتتبع ــج الفح لنتائ
ــل  ــدون مقاب ــة GMOfinder ب ــاح مصفوف ــص. وتُت ــل الفح تحلي

عقــب إرســال طلــب إىل املؤلفــني.

از الِسلسىلي  فحص أخ�ف سي�ب ®SYBR لتفاعل البوليم�ي
32 )CoSYPS( الكمي التوافقي

الِسلســيل  البوليمــرياز  لتفاعــل   SYBR® ســيرب  أخــرض  فحــص 
الكمــي التوافقــي (CoSYPS) هــو “مصفوفــة للوســائل املختصــة 
ــل لتفاعــل  ــا” تعتمــد عــىل وســيلة تحلي ــات املحــّورة جيني بالكائن
البوليمــرياز الِسلســيل الكمــي ألخــرض ســيرب ®SYBR للكشــف عــن 
وجــود العنــارص الجينيــة التاليــة يف الكائنــات الحيــة املحــّورة: 
 nos 35 لفــريوس تربقــش الُقنبيــط، ومعــزز ومنهــيS معــزز وُمنهــي
ــبة  ــش عش ــريوس تربق ــزز ف ــة، ومع ــُة املورَِم ــن األَْجَرِعيَّ ــتق م املش
فيجــوارت، ومعــزز أكتــني األرز، وجــني nptII مــن اإلرِْشيِكيَّــُة 
 ،CP4 مــن ســاللة األَْجَرِعيَّــُة املورَِمــة epsps القولونِيَّــة، وجــني
ــا  ــن بكتريي ــت م ــني املربّ ــز، والج ــا ماي ــن ذرة الزي ــني epsps م ج
ــلَُة  ــن املُتََسلِْس ــي م ــط الجين فرييديكروموجــني املتسلســلة، والرشي
الَقُؤْوبـَـة، وجــني البارناز مــن الَعَصِويَّــُة األمالوليكفيســيانية، باإلضافة 
 ،cry1Ab) إىل عــدة جينــات مــن جينــات الكريســتاالت الربوتينيــة
ــة  ــة. وباإلضاف ــُة التُّورِنِْغيَّ ــن الَعَصِويَّ وcryAc، وcryF، وcry3Bb) م
إىل ذلــك، تضــم منصــة أختبــار (CoSYPS) مجموعــة مــن الوســائل 

ــة. ــة النباتي ــات التصنيفي ــددة بالفئ املح

31  تُتاح مصفوفة GMOfinder عرب الرابط التايل: 
.6-9378-012-2Fs12161يف املائة http://link.springer.com/article/10.1007

 32  تُتاح مصفوفة CoSYPS عرب الرابط التايل:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836468/pdf/216_2009_

Article_3286.pdf

http://www.euginius.net
http://kt.ijs.si/software/GMOtrack/GMOseek.html
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/jrcgmomatrix/
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12161-012-9378-6
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs12161-012-9378-6
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836468/pdf/216_2009_Article_3286.pdf
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2836468/pdf/216_2009_Article_3286.pdf
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ــة  ــن مصفوف ــا م ــل عليه ــي نحص ــة الت ــج التحليلي ــع النتائ وتخض
ــد  ــم يعتم ــع لوغاريت ــرتاك م ــم باالش ــل والتقيي (CoSYPS) للتأوي
عــىل “رقــم أويل”، والتــي مــن خاللهــا ميكــن تحديــد طبيعــة 
املجموعــات الفرعيــة للكائنــات الحيــة املحــّورة املوافقــة لهــا 

املوجــودة يف العينــة.

33 GMO Checker تطبيق

جــرى تطويــر تطبيــق الفحــص هــذا ليكــون مبثابــة نســق لتفاعــل 
ــة  ــائل املختص ــة للوس ــو “مصفوف ــيل اآلين، وه ــرياز الِسلس البوليم
بالكائنــات املحــّورة جينيــا”. ميكــن اســتخدام املنصــة للكشــف 
الشــامل ِشــبه الكمــي عــن املحاصيــل الحيــة املحــّورة، وهــي 
تجميعــة لـــ 14 وســيلة محــددة باملُســتحَدثات و10 وســائل محددة 
بالعنــارص. وخضعــت درجــة تحديــد فحوصــات تفاعــل البوليمــرياز 
الِسلســيل ودرجــة حساســيتها للتقييــم مــن خــالل املامرســة العملية 
وهــي مجدولــة يف املنشــورات. وأُعــد تطبيــق لجــداول إكســل مــن 
أجــل تقييــم النتائــج التحليليــة فيــام يخــص وجــود محاصيــل حيــة 

محــّورة، وميكــن تنزيلــه مــن اإلنرتنــت.

قواعد بيانات أخرى ذات صلة
غرفة تبادل معلومات السالمة الأحيائية34

تحتــوي البوابــة اإللكرتونيــة املركزيــة لغرفــة تبــادل معلومــات 
ــّورة يضــم  ــة املح ــات الحي ــة عــىل ســجل بالكائن الســالمة األحيائي
وصفــا تفصيليــا لــكل كائــن حــي محــّور، مبــا يف ذلــك ُمعرِّفــه الفريد 
ــة بشــأن وســيلة  ــات تفصيلي ــة إىل معلوم ــره، باإلضاف ــة توف يف حال
التحــول والعنــارص الجينيــة املحــّورة، وكذلــك الناقــل، وروابــط 
لســجالت أخــرى يف غرفــة تبــادل معلومــات الســالمة األحيائيــة مثل 
ســجالت تقييــم املخاطــر وقــرارات البلــدان. ويحتــوي كل ُمدخــل يف 
ســجل الكائنــات الحيــة املحــّورة أيضــا عــىل روابــط لوســائل كشــف 
ذات صلــة بالنســبة للعديــد مــن الكائنــات الحيــة املحــّورة املســوقة 

تجاريــا. 

ــىل  ــة أيضــا ع ــات الســالمة األحيائي ــادل معلوم ــة تب ــوي غرف وتحت
ــة  ــات الحي ســجلني آخريــن يرتبطــان ارتباطــا وثيقــا بســجل الكائن
ــن  ــة. ويتضم ــارص الجيني ــجل العن ــات وس ــجل الكائن ــّورة: س املح
ــات  ــة والكائن ــات الواهب ــن الكائن ــات ع ــات معلوم ــجل الكائن س
املُســتقِبلة أو األصيلــة بالنســبة للكائنــات الحيــة املحــّورة املســجلة، 
ــات  ــجالت للجين ــىل س ــة ع ــارص الجيني ــجل العن ــوي س ــام يحت بين
يف  للتحويــر  التــي خضعــت  الجينيــة  العنــارص  مــن  ولغريهــا 
ــل وصــف مختــرص  ــكل ُمدَخ ــة املحــّورة. ويوجــد ل ــات الحي الكائن

33  يُتاح تطبيق GMO Checker عرب الرابط التايل: 
  http://cse.naro.affrc.go.jp/jmano/UnapprovedGMOChecker_v2_01.zip

34  ميكن العثور عىل سجالت الكائنات الحية املحّورة والكائنات والعنارص 
الجينية الخاصة بغرفة تبادل معلومات السالمة األحيائية من خالل: 

http://bch.cbd.int/database/organisms/

ــه. ونظــرا  ــة املحــّورة املرتبطــة ب ــات الحي ــط للكائن ــرص ورواب للعن
للطبيعــة الريــة للمعلومــات، ال تتوافــر بيانــات تسلســالت املَجــني 

ــة. ــارص الجيني ــن العن ــة م ــة قليل ــة إال ملجموع الفعلي

35 BioTrack Product قاعدة بيانات

ــة  ــادي صيان ــدان االقتص ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــوىل منظم تت
قاعــدة بيانــات BioTrack Product. فهــي تجمــع قامئــة مــن 
املُعرفــات الفريــدة للنباتــات الحيــة املحــّورة التــي اعتُِمــَدت 
للتطبيــق التجــاري يف بلــد واحــد عــىل األقــل مــن حيــث الســالمة 
الفريــدة  البيئيــة أو ســالمة األعــالف. واملُعرفــات  الغذائيــة أو 
عبــارة عــن شــفرات تتألــف مــن عــدد يتكــون مــن 9 أرقــام 
ل جينــي واحــد فقــط والهــدف منهــا هــو  محــددة مبُســتَحَدث تََحــوُّ
ــح” للوصــول للمعلومــات التــي  ــة “مفاتي اســتخدامها لتكــون مبثاب

ــات.  ــك املعلوم ــاركة تل ــه ومش ــّور بعين ــي مح ــن ح ــص كائ تخ

36 BIOTradeStatus

تتــوىل منظمــة صناعــة التكنولوجيــا األحيائيــة صيانــة قاعــدة 
ــأن  ــات بش ــىل معلوم ــوي ع ــي تحت ــات BIOTradeStatus الت بيان
املوافقــات والتســويق التجــاري ومبيعــات البــذور للكائنــات الحيــة 

ــا. ــرة تجاري ــائعة املتواف ــّورة الش املح

قاعدة بيانات الدائرة الدولية لكتساب تطبيقات 
37 )ISAAA( التكنولوجيا البيولوجية الزراعية

الدائــرة الدوليــة الكتســاب تطبيقــات التكنولوجيــا البيولوجيــة 
الزراعيــة (ISAAA) هــي منظمــة غــري هادفــة للربــح يتمثــل أحــد 
ــّورة  ــات املح ــات الكائن ــات ملوافق ــدة بيان ــة قاع ــا يف صيان أدواره
جينيــا تســتمد املعلومــات مــن غــرف معلومــات التكنولوجيــا 
ــة  ــدان املانحــة للموافقــات ومــن املواقــع اإللكرتوني ــة للبل األحيائي

ــدان. ــة للبل التنظيمي

35  تُتاح قاعدة البيانات BioTrack Product عرب الرابط التايل: 
http://www2.oecd.org/biotech/default.aspx

36  تُتاح قاعدة البيانات BIOTradeStatus عرب الرابط التايل: 
http://www.biotradestatus.com/

37  تُتاح قاعدة بيانات موافقات الكائنات املحّورة جينيا التابعة للدائرة 
الدولية الكتساب تطبيقات التكنولوجيا البيولوجية الزراعية عرب الرابط التايل: 

.http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase

http://cse.naro.affrc.go.jp/jmano/UnapprovedGMOChecker_v2_01.zip
http://bch.cbd.int/database/organisms/
http://www2.oecd.org/biotech/default.aspx
http://www.biotradestatus.com/
http://www.isaaa.org/gmapprovaldatabase
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نظرة عامة حول المعاي�ي الدولية 
وشهادات العتماد ذات الصلة

ــدة  ــائل املفي ــط أداء الوس ــري ضواب ــدويل ومعاي ــاد ال ــع اإلرش خض
تلــك  وتتضمــن  مصــادر.  عــدة  يف  وتتوافــر  الجيــد  للتوثيــق 
الوثائــق املبــادئ التوجيهيــة لأليــزو ومعايــري الدســتور الغــذايئ 
الجمعيــات  مــن  توجيهيــة  ومبــادئ   (Codex Alimentarius)
ــة الرســمية  ــذور والجمعي ــة لفحــص الب ــة الدولي ــة (الجمعي الدولي
ــة  ــن، باإلضاف ــاس واملوازي ــني) ومؤسســات القي ــني الزراعي للكيميائي
إىل مراجــع رســمية خضعــت الســتعراض النظــراء فيــام يخــص 
ــائل.  ــن الوس ــق م ــراءات التحق ــبة إلج ــاءة بالنس ــارات الكف اختب

	 (ISO17025 مثال) معايري األيزو
معايري أيزو محددة بالكشف عن كائنات محّورة جينيا  	

 (ISO 21569, ISO 21570, ISO 21571, ISO 21572,
ISO 24276)

معايري الدستور الغذايئ ومبادئه التوجيهية (وسائل وجود  	
مستوى منخفض)

دور هيئات تطوير املعايري 	
املبادئ التوجيهية للجمعية الدولية الختبار البذور 	
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مقدمة

م مخرجــات تحليــل العينــة يف صيغــة تقريــر مكتــوب يُعــده  ــدَّ تُق
ــالغ  ــر يف إب ــذا التقري ــن ه ــدف م ــل اله ــرب. ويتمث ــؤولو املخت مس
ــا  ــال م ــرب حي ــتنتاجات املخت ــب باس ــت بالطل ــي تقدم ــة الت الجه
إذا كان يوجــد أي كائنــات حيــة محــّورة يف العينــة، والَكميــة 
ــر  ــب التقري ــا. ويُكت ــة إليه ــد الحاج ــات عن ــك الكائن ــدرة لتل املق
وفقــا لسياســات املختــرب38 امتثــاال للمامرســات واللوائــح التنظيميــة 

ــة. ــة والدولي الوطني

ويتمثــل أحــد املكونــات الحيويــة لعمــل املختــرب يف أن يكــون 
التقريــر مصاغــا بصــورة جيــدة. فهــو يف األســاس قنــاة للتواصــل بــني 
املختــرب والجهــة التــي تقدمــت بطلــب التحليــل. ويهــدف التقريــر 
ــدة  ــة املعق ــات العلمي ــل تفســريا للبيان ــدا إىل أن ينق ــوب جي املكت
ــز دون اســتخدام  ــرب يف أســلوب واضــح وموَج ــا املخت ــي أخرجه الت

رُطانــة علميــة قــد تكــون ُمرِبكــة. 

وقــد يُقــّدم التقريــر يف أشــكال عديــدة، إال أن هنــاك العديــد مــن 
العنــارص الرئيســية التــي ينبغــي إدراجهــا لضــامن شــمولية التقريــر 
ودقتــه. وميكــن إدراج معلومــات إضافيــة لتكّمــل املعلومــات التــي 
يحتويهــا التقريــر، وذلــك بنــاء عــىل املتطلبــات التنظيميــة الوطنيــة 

وسياســة املختــرب.

38  انظر الوحدة 5: مقدمة إىل معايري ضامن الجودة ومراقبة الجودة.

ات متطلبات التوثيق بالمخت�ب

ــق ووايف  ــر دقي ــة تقري ــري صياغ ــية يف تيس ــات الرئيس ــد املكون أح
ــيق  ــع لتنس ــذي خض ــرب ال ــة باملخت ــف الحال ــو مل ــات ه باملعلوم
ــة  ــات األولي ــن البيان ــدءا م ــع ب ــة التتب ــمح بفاعلي ــو يس ــد. فه جي
وحتــى التقريــر النهــايئ، ولذلــك مــن املهــم التأكــد مــن متــام ملــف 
الحالــة واحتوائــه عــىل كل املعلومــات املطلوبــة. وينبغــي تجميــع 
كل املعلومــات يف ملــف حالــة بحيــث يســتطيع أي عضــو مــدرّب 
مــن أعضــاء املختــرب أن يتّبــع كل الخطــوات والقــرارات التــي 

ــا. ــل وأن يفهمه ــراء التحلي ــاء إج ــَذت أثن اتُِخ

ــل  ــام يخــص مســتوى التفاصي ــربات في ــني املخت ــات ب وتوجــد تباين
املعلومــات  بعــض  أنــه هنــاك  إال  الحالــة،  ملــف  املدرجــة يف 
األساســية التــي يتألــف منهــا ملــف الحالــة الدقيــق الشــامل. وقــد 

ــيل: ــا ي ــات م ــذه املعلوم ــن ه تتضم

ــب  	 ــايس يج ــوذج قي ــذا من ــة: ه ــم الحال ــن تقدي ــات ع معلوم
ــي  ــات. وينبغ ــع العين ــص م ــة للفح ــة الطالب ــه الجه أن تقدم
أن يتضمــن النمــوذج تاريــخ اســتالم العينــة، واســم الجهــة 
عامــا  ووصفــا  بهــا،  االتصــال  وبيانــات  للفحــص  الطالبــة 
للعنــارص املســتَلَمة مثــل نــوع العينــة ومصفوفــة العينــة ووزن 
ــال  ــات االتص ــرب وبيان ــتالم باملخت ــؤول االس ــم مس ــة، واس العين
ــة وتسلســل  ــه، باإلضافــة إىل معلومــات بشــأن تغليــف العين ب
ــص  ــرب، ينبغــي تخصي ــة إىل املخت ــم حال ــب تقدي ــدة. وعق الُعه
رقــم ملــف بغــرض تيســري املتابعــة اإلداريــة وكجــزء مــن 

املامرســات الســليمة لــإلدارة باملختــربات.
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ــات  	 ــجل البيان ــا تُس ــادة م ــص: ع ــجل الفح ــن س ــات ع معلوم
األوليــة املســتقاة مــن فحــص املختــرب يف منــاذج عمــل موحــدة 
يضعهــا املختــرب. وتشــجع تلــك النــامذج عــىل التســجيل املتســق 
واملوحــد للمعلومــات املطلوبــة وتيــر إمكانيــة تتبــع البيانــات 
ــرب  ــص باملخت ــة املخت ــف الحال ــامذج يف مل ــع الن ــة. وتُجم األولي
مــع املراِجــع املعنيــة التــي تشــري ملواقــع مجموعــات البيانــات 
ــة  ــاء صياغ ــات أثن ــك البيان ــارة إىل تل ــن اإلش ــة. وميك اإللكرتوني

التقريــر حســبتام تقتــي الحاجــة.

تقريــر الحالــة: مبجــرد كتابــة التقريــر، يصبــح الناتــج التحليــيل  	
أيضــا أحــد مكونــات ملــف الحالــة وتُحفــظ نســخة منــه داخــل 

امللــف.

كتابة التقرير وأقسامه ومحتوياته 

قــد تتبايــن محتويــات التقريــر ونطاقــه بناء عــىل الطلبــات املحددة 
التــي تتقــدم بهــا الجهــة الطالبــة. ويؤثــر ذلــك عــىل كل مــن أنــواع 
الفحوصــات املضطلــع بهــا ودرجــة تحديــد التفاصيــل املدرجــة يف 
التقريــر بغــرض توفــري إجابــة شــافية لألســئلة التــي أثارتهــا الجهــة 
الطالبــة. وتُعتــرب النقــاط التاليــة مبــادئ توجيهيــة بالنســبة للحــد 
ــر.  ــذي قــد يُنظــر يف أمــر إدراجــه يف التقري األدىن مــن املحتــوى ال
وتشــكل العديــد مــن تلــك املعلومــات مكونــا رئيســيا مــن مكونــات 
ــامل  ــامن اكت ــة ض ــىل أهمي ــوء ع ــلط الض ــام يس ــة، م ــف الحال مل

ملــف الحالــة.

مقدمة التقرير 

يــزود القســم التقدميــي مــن التقريــر القــارئ بوصــف للطلبــات و/
ــال،  ــة. فمث ــة الطالب ــن الجه ــرب م ــي تلقاهــا املخت ــامت الت أو التعلي
ــات  ــود كائن ــن وج ــا ع ــص بحث ــة الفح ــة الطالب ــب الجه ــد تطل ق
حيــة محــّورة بصفــة عامــة (غربلــة)، أو قــد تطلــب إجــراء التحليــل 
لتحديــد هويــة كائنــات حيــة محــّورة معينــة قــد تكــون موجــودة 

ــد كَميتهــا. ــة وتحدي يف العين

ــل  ــتية تتص ــات لوجس ــم معلوم ــذا القس ــن ه ــي أن يتضم وينبغ
ــا  ــرب وم ــة باملخت ــدة للحال ــة الفري ــام التعريفي ــل األرق ــة مث بالحال
ــخ اســتالم  ــة، وتاري ــة الطالب ــات، واســم الجه ــن عين ــا م ــط به يرتب
ــريا  ــة، وأخ ــا العين ــت فيه ــي وصل ــة الت ــات، والحال ــرب للعين املخت

ــر.  ــدار التقري ــخ إص تاري

ملخص إجراءات التعامل مع العينة

ــد  ــا وتحدي ــص عليه ــراء الفح ــة إلج ــة املقدم ــف العين ــد وص يُع
هويتهــا عــىل نحــو واضــح غــري مبهــم مكونــا مهــام مــن مكونــات 
ــذي تجــري  ــارئ بالســياق ال ــد الق ــم لتزوي ــر مه ــو أم ــر. فه التقري
ــرب.  ــليمها للمخت ــني تس ــة ح ــودة العين ــل ج ــوص مقاب ــه الفح في

وقــد يتضمــن امللخــص معلومــات عــام إذا كان حجــم العينــة كاٍف 
لالضطــالع بالتحاليــل املطلوبــة، وكذلــك معلومــات عــن مصفوفــة 
ــت  ــا إذا كان ــة إىل م ــة، باإلضاف ــا العين ــَذت منه ــي اُِخ ــة الت العين
توجــد ُملِوثــات بصــورة مرئيــة. وأي قصــور قــد ينشــأ عــن تســليم 
العينــة يف حــاٍل ســيئة قــد يؤثــر عــىل النتائــج التــي يحصــل عليهــا 
ــك  ــاعد تل ــر. وتس ــا يف التقري ــارة إليه ــب اإلش ــذا، يج ــرب؛ ول املخت
العنــارص عــىل تحديــد مصــادر وأســباب عــدم اليقــني ويف املســاعدة 

ــات. ــل البيان يف تأوي

وعــالوة عــىل هــذا الوصــف، تـُـدرج معلومــات إضافيــة فيــام يخــص 
ــال خطــوات معالجــة العينــة  اإلجــراءات التــي يتبعهــا املختــرب حي
واملعاينــة الجزئيــة. وتؤثــر تلــك املعالجــات اإلضافيــة للعينــة عــىل 
عمــوم جــودة البيانــات واســتنتاج التقريــر، وعليــه ينبغــي وصفهــا 
يف التقريــر. وتتضمــن أحــد أمثلــة الصياغــة املالمئــة لذلــك “تســلم 
املختــرب عينــة مــن حبــوب الــذرة تــزن كيلوغرامــني بغــرض إخضاعها 
للتحليــل. وخضعــت العينــة بالكامــل للمجانســة باتبــاع اإلجــراءات 
ــص  ــام يخ ــرب في ــدة باملخت ــغيل املوح ــراءات التش ــرودة يف إج امل
ــي  ــة الت ــن العين ــزج. وم ــت للم ــذرة وخضع ــوب ال ــة حب معالج
ــزن 10 غرامــات  ــة ت ــة جزئي خضعــت للمجانســة، اســتُخِدَمت عين

بغــرض ...”

عداد ملخص طريقة الإ

ينبغــي أن يحــد التقريــر بوضــوح أي الفحــوص أُجريــت عــىل العينة 
ــل.  ــات للتأوي ــه البيان ــذي خضعــت في ــارئ بالنســق ال ــد الق لتزوي
ويشــمل ذلــك عــىل ســبيل املثــال وصــف الوســائل والتحاليــل 
ــة املحــّورة.  التــي اســتُخِدَمت للتحــري عــن وجــود الكائنــات الحي
ــراء يف  ــي لإلج ــرب املرجع ــم املخت ــإدراج رق ــك ب ــام بذل ــن القي وميك
ــات  ــزن 10 غرام ــة ت ــة جزئي ــتُخدمت عين ــال “... اس ــر، فمث التقري
 NO-1234 باســتخدام الطريقــة رقــم DNA بغــرض اســتخالص الـــ
 nos أو “...أُجــري الكشــف عــن تسلســالت املَجــني ملُنهــي ”...
ــرب إضافــة  ــل، تعت باســتخدام الطريقــة رقــم NO-5678 ...”. وباملث
مرجــع ملصفوفــة الغربلــة املحــددة التــي جــرى اســتخدامها لتحليــل 
ــر. وعــالوة عــىل  ــدة للتقري ــات مفي ــة معلوم ــة إضاف ــج مبثاب النتائ
ذلــك، يعتــرب إدراج معلومــات بشــأن عوامــل مثــل درجــة تحديــد 
الوســائل التــي أُجريــت ودرجــة حساســيتها (مثــل حــد الكشــف و/

ــدا. ــد الَكمــي) أيضــا أمــرا مفي أو حــد التحدي

ويتضمــن التقريــر يف بعــض املختــربات ُمرفقــا لتزويــد القــارئ 
مبخلــص فنــي مفّصــل للوســائل املســتخدمة، مبــا يف ذلــك توضيــح 
الفحــوص  الختيــار  املنطقــي  واألســاس  التجريبــي  للتصميــم 

التحليليــة التــي اســتُخِدَمت لتحليــل العينــة.  
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نتائج التحليل

للنتائــج  التقريــر وصفــا وتأويــال  النتائــج واســتنتاجات  تقــدم 
التحليليــة التــي وجدهــا املختــرب. وينبغــي أن يراعــي موظفــو 
ــتهَدف  ــور املس ــر الجمه ــة التقري ــن صياغ ــؤولون ع ــرب املس املخت
الــذي رمبــا يضــم أفــرادا قــد ال يكــون لديهــم خلفيــة علميــة، مثــل 
ــر بأســلوب  ــم التقري ــم تقدي ــن امله ــذا، فم مســؤويل الجــامرك. ول
ــات.  ــادل املعلوم ــمح بســهولة تب ــه يس ــن فهم ــم ميك ــد التنظي جي
ميكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اســتخدام مصطلحــات موحــدة 
ــه  ــد يخدم ــرض ق ــو غ ــارئ. وه ــة للق ــات التحليلي ــح البيان لتوضي
إضافــة ملحــق أو مــرد مختــرص. وعليــه، فدقــة املصطلحــات 
مهمــة، إذ أنهــا تســمح بإيصــال النتائــج بصــورة أكــر وضوحــا دون 

ــة.  ــات مضلل ــاء معلوم ــاك أو إعط ــق ارتب خل

وقــد يكــون أحــد األمثلــة عــىل املصطلحــات املالمئــة حيــال الكشــف 
عــن كائــن حــي محــّور باســتخدام وســيلة محــددة باملُســتحَدثات 
إيجابيــة  العينــة  فحــص  نتيجــة  “كانــت  التــايل:  النحــو  عــىل 
ــّور ]…[ “  ــي املح ــن الح ــددة بالكائ ــيلة ]…[ املح ــتخدام وس باس

ــة هــي ...”. ــول “العين ــدال مــن ق ب

ــج  ــون نتائ ــني تك ــة ح ــاة الحيط ــب مراع ــك، يج ــىل ذل ــالوة ع وع
الفحــص ُعرضــة للتأويــل االســتداليل. فمثــال، إذا كانــت بروتوكــوالت 
ــّور  ــي املح ــن الح ــود الكائ ــن وج ــا ع ــص إال بحث ــرب ال تفح املخت
باســتخدام منهجيــة محــددة بعنــرص جينــي مــا أو منهجيــات 
محــددة ببنيــة جينيــة معينــة، فلــن يكــون مــن املناســب التكهــن 
بوجــود كائــن حــي محــّور بعينــه مل يبحــث الفحــص عــن وجــود. 
وال ميكــن أن يتضمــن التقريــر ســوى مــا يــيل: “كانــت نتيجــة 
ــة باســتخدام الوســيلة XXX وهــي محــددة  ــة موجب فحــص العين

ــي ]…[”.  ــرص الجين بالعن

ــام  ــق ك ــت للتحق ــة خضع ــة غربل ــتُخِدَمت مصفوف ــن إذا اس ولك
ــد  ــه عن ــّور بعين ــي مح ــن ح ــود كائ ــىل وج ــتدالل ع ــي لالس ينبغ
اســتخدام مجموعــة مــن املنهجيــات املحــددة بعنــرص جينــي معني، 
ميكــن حينهــا اســتخدام مصطلحــات مثل “وجدنــا أن العينــة تحتوي 
عــىل...”. ويجــب مالحظــة أنــه ينبغــي أن يحــدد التقريــر أيضــا يف 
تلــك الحــاالت مــا إذا كان مــن املمكــن أن تكــون النتيجــة مبهمــة 
نظــرا الحتــامل وقــوع خلــط أو نظــرا لوجــود مــواد محــّورة جينيــا 
ــي اختلطــت  ــة املحــّورة الت ــُذرة الحي ــال ال ــارص أخــرى، مث ــن عن م

ــا الحــّي املحــّور بقصــد أو بطريــق الخطــأ. بفــول الصوي

أمــا يف الحــاالت التــي يشــري فيهــا تحليــل العينــة إىل أن العينــة ال 
تحتــوي كائنــا حيــا محــّورا مــا، فيجــب تحــري العنايــة عنــد اإلبــالغ 
ــج  ــل النتائ ــب تأوي ــه يج ــارئ أن ــم الق ــث يفه ــات حي ــن البيان ع
الســلبية يف نســق القيــود الفنيــة للفحــص الــذي يجــري االضطــالع 
بــه. وبالتــايل، يجــوز اســتخدام مصطلحــات مثــل “مل يكشــف 
ــود أي  ــن وج ــص ع ــف الفح ــوده” أو “مل يكش ــن وج ــص ع الفح
ــوع مــن املصطلحــات عــىل  ــه”. ويُفضــل اســتخدام هــذا الن ــر ل أث
اســتخدام ترصيحــات مثــل الكائــن الحــّي املحــور “غــري موجــود” 

أو “ال يحتــوي عليــه” أو “ســلبي”؛ ألنهــا تقــدم للقــارئ إطــارا يقــر 
بقيــود الطـُـرق التــي اتُِبعــت، وأن الكائــن الحــي املحــّور قــد يكــون 
موجــودا بكميــات أدىن مــن حــد الكشــف. ولتزويــد القــارئ بدرجــة 
وضــوح أكــرب، مــن املفيــد أن يُذكــر يف التقريــر الحــد األدىن للكشــف 
ــا بالظــروف التــي أُجــري  بالنســبة للفحــص الــذي أُجــري، مصحوب
ــك الحــاالت  ــة خاصــة يف تل ــم أيضــا بصف ــل. مــن امله ــا التحلي فيه
تقديــم فحــوص الضوابــط وتوثيقهــا بصــورة جيــدة، إذ أنهــا توفــر 

ــات. ــة بشــأن جــودة البيان معلومــات ذات صل

ــة  ــات حي ــود كائن ــلبية وج ــالغ بس ــة اإلب ــد أمثل ــن أح ــد يتضم وق
محــّورة: تســلم املختــرب عينــة مــن حبــوب الــذرة مــن نــوع مايــز 
تــزن كيلوغرامــني بغــرض إخضاعهــا للتحليــل. وقــد خضعــت العينــة 
بالكامــل للطحــن واملــزج. واســتُخِدَمت عينــة جزئيــة تــزن 10 
ــم  ــيلة رق ــتخدام الوس ــتخالص الـــ DNA باس ــرض اس ــات بغ غرام
NO-1234. ومل يكشــف الفحــص عــن وجــود أي تسلســالت جينيــة 
 NO-5678 باســتخدام الوســيلة رقــم MON-ØØ6Ø3-6 مــن
ــة.  ــذه املصفوف ــة (cp/cp) يف ه ــغ 0.01 يف املائ ــف يبل ــد كش بح

ــرب  ــيل: تســلم املخت ــا ي ــر اإليجــايب إىل م ــد يشــري التقري ــل، ق وباملث
عينــة مــن حبــوب الــذرة مــن نــوع مايــز تــزن كيلوغرامــني بغــرض 
إخضاعهــا للتحليــل. وقــد خضعــت العينــة بالكامــل للطحــن واملزج، 
ــتخالص  ــرض اس ــات بغ ــزن 10 غرام ــة ت ــة جزئي ــتُخِدَمت عين واس
الـــ DNA باســتخدام الوســيلة رقــم NO-1234. وقــد كشــف 
 MON-ØØ6Ø3-6 لوجــود  جينيــة  تسلســالت  عــن  الفحــص 
الغربلــة  مصفوفــة  مــع   NO-5678 رقــم  الوســيلة  باســتخدام 

 .(Waiblinger et al. 2010 دراســة) وايبلنجــر

ــدم الَكميــات بقيــم نســبية  ــة، قــد تُق وإذا أُجريــت تحليــالت كَميّ
أو مطلقــة، كــام يجــب ذكــر منحنيــات املعايــرة أو املــواد املرجعيــة 

املوحــدة. 

دارية الستعراضات الفنية والإ

االســتعراض الفنــي هــو اســتعراض متعمــق لســجالت التحليــل 
الــذي أُجــري قبــل إصــدار التقريــر للتأكيــد عــىل صالحيــة البيانــات 

ــتنتاجات. واالس

ويُجرى االستعراض الفني بهدف: 

ضامن إجراء التحاليل املالمئة. 	
ــة  	 ــر منطقي ــع التقري ــذي رف ــل ال ــتنتاجات املحل ــامن أن اس ض

ــة  ــات املوثقــة ويف حــدود املعــارف العلمي ومتســقة مــع البيان
ــة. املثبَت

التأكد من توثيق عمليات التحقق. 	
التقريــر واضحــة  	 املســتخدمة يف  الفنيــة  اللغــة  أن  ضــامن 

ووافيــة. ودقيقــة 
ضامن وجود وثائق داعمة كافية. 	
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وباإلضافــة إىل أن املســتعرض الفنــي واملُحلــل الــذي صــاغ التقريــر 
يتحمــالن بالتســاوي مســؤولية ضــامن دقــة النواحــي الفنية لســجل 

لة. لحا ا

أمــا االســتعراض اإلداري، فهــو إجــراء يتأكــد مــن أن وثائــق ملــف 
الحالــة وتقاريــره تتســق مــع سياســات املختــرب وأنهــا ســليمة 

ــة. ــة الطالب ــر للجه ــدار التقري ــل إص ــك قب ــا، وذل تحريري

ويتأكــد االســتعراض اإلداري مــن أن محتــوى التقريــر يتبع سياســات 
ــة املســتخدمة يف  ــن أن اللغ ــد م ــك بالتأك ــه، وذل ــرب وإجراءات املخت
ــر  ــق التقري ــة إىل تدقي ــة، باإلضاف ــة ووافي ــة ودقيق ــر واضح التقري
بحثــا عــن األخطــاء الكتابيــة. وعــالوة عــىل ذلــك، يتأكد االســتعراض 
اإلداري مــن أن إجــراء االســتعراض الفنــي وتوثيقــه بصــورة مالمئــة.

ــراء  ــا إج ــي واإلداري ليكون ــتعراضني الفن ــني االس ــع ب ــوز الجم ويج
ــه نفــس الشــخص، إال أنــه ال يجــوز أن يضطلــع  واحــدا يضطلــع ب
ــي وال  ــأي مــن االســتعراضني، ال الفن ــام بالعمــل ب ــذي ق ــل ال املحل

اإلداري.

إصدار التقرير 

ــف  ــي واإلداري وتوثيقهــام يف مل ــامل االســتعراضني الفن مبجــرد اكت
الحالــة، يوقــع عــىل التقريــر الشــخص املفــوَّض بالتوقيــع باعتبــاره 
الشــخص (األشــخاص) الــذي يتحمــل (الذيــن يتحملــون) مســؤولية 
محتــوى التقريــر، وفقــا لسياســة املختــرب. ويــدرج الشــخص املفــوَّض 
بالتوقيــع توقيعــه، وتاريــخ التوقيــع، واملســمى الوظيفــي لــه أو مــا 
ــرب  ــا، واملخت ــم مطبوع ــة، واالس ــات الهوي ــن معرف ــك م ــادل ذل يع

الــذي يعمــل لصالحــه، وتاريــخ إجــراء املراجعــات.

ويجــب أن تحتفــظ املختــربات يف ملفــات الحالــة املعنيــة بنســخة 
ــاظ عــىل  ــي صــدرت. ويجــب الحف ــر الت ــن كل التقاري ــة م مطابق
تلــك النســخ آمنــة وأن تكــون متاحــة طــوال الفــرتة الزمنيــة 
املحــددة يف سياســات املختــرب املوثقــة، نظــرا ألنهــا عنــارص تخضــع 

ــتعراض. ــق واالس للتدقي

ويف حالــة االضطــرار لتعديــل التقريــر بعــد صــدوره، يجــب اإلبــالغ 
ــر األصــيل  ــر تكميــيل يقتبــس مــن التقري بالتعديــل يف شــكل تقري
كَمرِجــع. وإذا كان مــن الــرضوري إصــدار تقريــر بديــل، ينبغــي أن 
يكــون لــه ُمعــرِّف فريــد وأن يتضمــن إشــارة إىل الوثيقــة األصليــة 

التــي يحــل محلهــا.

المراجع 

International Organization for Standardization – The 
International Electrotechnical Commission (ISO/IEC 
17025). General requirements for the competence of testing 
and calibration laboratories. Available at https://www.iso.
org/publication/PUB100424.html. Accessed March 2018.

ISO 21569 Foodstuffs (2005). Methods of analysis for the detec-
tion of genetically modified organisms and derived products – 
Qualitative nucleic acid based methods. Available at https://
www.iso.org/standard/34614.html. Accessed March 2018.

ISO 21570 Foodstuffs (2005). Methods of analysis for the detec-
tion of genetically modified organisms and derived products – 
Quantitative nucleic acid based methods. Available at https://
www.iso.org/standard/34615.html. Accessed March 2018.

ISO 21571 Foodstuffs (2005). Methods of analysis for the detec-
tion of genetically modified organisms and derived products 
– Nucleic acid extraction. Available at https://www.iso.org/
standard/34616.html. Accessed March 2018.

ISO 21572 Foodstuffs (2013). Molecular biomarker analysis – 
Protein-based methods. Available at https://www.iso.org/
standard/51005.html. Accessed March 2018.

ISO 24276 Foodstuffs (2006). Methods of analysis for the detec-
tion of genetically modified organisms and derived products 
– General requirements and definitions. Available at https://
www.iso.org/standard/37125.html. Accessed March 2018.

Joint Research Centre (JRC) (2017). Detection, Interpretation 
and Reporting on the presence of authorised and unautho-
rised genetically modified materials. JRC Technical Reports. 
Available at http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/
WG-DIR-Final-Report.pdf. Accessed February 2018.

National Accreditation Board for Testing and Calibration 
Laboratories (2012). Specific Criteria for Biological Testing 
Laboratories, New Delhi, India.

National Association of Testing Authorities (2013). Biological 
Testing ISO/IEC 17025 Application Document, Annex D: 
Accreditation of facilities testing for genetically modified organ-
isms (GMO), Sydney, Australia.

National Association of Testing Authorities (2006). Criteria 
for Accreditation of Laboratories Testing Genetically Modified 
Organisms; 8.G13 GMO Guidelines / Issue 2, Sydney, 
Australia.

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2009). 
Guidance for the Implementation of a Quality Management 
System in Drug Testing Laboratories. Available at https://
www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidance-for-the-
implementation-of-a-quality-management-system-in-drug-
testing-laboratories_new.html. Accessed February 2018.

Waiblinger, H., Grohmann, L., Mankertz, J., Englebert, D., 
and Pietsch, K. (2010) A practical approach to screen for 
authorized and unauthorized genetically modified plants. 
Analytical and Bioanalytical Chemistry. 396 (6): 2065-2072

https://www.iso.org/publication/PUB100424.html
https://www.iso.org/publication/PUB100424.html
https://www.iso.org/standard/34614.html
https://www.iso.org/standard/34614.html
https://www.iso.org/standard/34615.html
https://www.iso.org/standard/34615.html
https://www.iso.org/standard/34616.html
https://www.iso.org/standard/34616.html
https://www.iso.org/standard/51005.html
https://www.iso.org/standard/51005.html
https://www.iso.org/standard/37125.html
https://www.iso.org/standard/37125.html
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/WG-DIR-Final-Report.pdf
http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/ENGL/docs/WG-DIR-Final-Report.pdf
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidance-for-the-implementation-of-a-quality-management-system-in-drug-testing-laboratories_new.html
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidance-for-the-implementation-of-a-quality-management-system-in-drug-testing-laboratories_new.html
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidance-for-the-implementation-of-a-quality-management-system-in-drug-testing-laboratories_new.html
https://www.unodc.org/unodc/en/scientists/guidance-for-the-implementation-of-a-quality-management-system-in-drug-testing-laboratories_new.html
https://www.unodc.org/documents/scientific/QMS_Ebook.pdf.%20Accessed%20February%202018









	الوحدة 1
	نظرة عامة على السلامة الأحيائية وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية
	مقدمة في السلامة الأحيائية وبروتوكول قرطاجنة للسلامة الأحيائية 
	تاريخ البروتوكول
	ما هي السلامة الأحيائية؟
	ما هي الكائنات الحية المحوّرة؟ 
	الغرض من البروتوكول ونطاق البروتوكول 
	السلطات الوطنية المختصة 
	الكشف وتحديد الهوية في سياق بروتوكول قرطاجنة
	غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية 

	هيئات دولية أخرى معنية بالسلامة الأحيائية 
	هيئة الدستور الغذائي 
	منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
	منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي 
	منظمة التجارة العالمية
	الجمعية الدولية لفحص البذور
	الاتفاقات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف 

	المراجع 
	نظرة عامة حول التقنيات المستخدمة في التكنولوجيا الأحيائية الحديثة
	مقدمة 



	نظرة عامة حول الوسائل شائعة الاستخدام في مجال التحوير الجيني
	مسار لتطوير الكائنات الحية المحوّرة

	اعتبارات للاستراتيجيات الوطنية في سبيل الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة وتحديد هويتها
	تحديات في الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة وجديد التطورات التكنولوجية

	المراجع 
	نظرة عامة حول وسائل الكشف وتحديد الهوية المتاحة
	وسائل تعتمد على البروتين في الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة
	منهجيات تعتمد على الـ DNA للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة

	الوحدة 3 
	إعداد العينات واستخلاصها 
	مقدمة
	إدارة العينات
	خطة أخذ العينات والإجراءات ذات الصلة
	تسليم العينات
	اعتبارات لحجم العينات 
	تخزين العينات

	مجانسة العينات
	إجراءات إعداد العينات
	اعتبارات لضمان الجودة ومراقبة الجودة أثناء مجانسة العينة 

	استخلاص الـ DNA من العينة
	طرق الاستخلاص 
	طرق التنقية 
	اعتبارات لضمان الجودة ومراقبة الجودة أثناء استخلاص العينة

	التحديد الكميّ للـ DNA
	التحديد الكميّ باستخدام القياس الطيفي الضوئي (Spectrophotometric)
	المقياس الطيفي الضوئي
	التحديد الكميّ باستخدام القياس التألقي (Fluorometric)
	التحديد الكمّي باستخدام الرحلان الكهربي باستخدام الهُلام

	المراجع 


	الوحدة 4
	تقنيات للكشف وتحديد الهوية
	مقدمة 
	الوسائل التي تعتمد على البروتين
	مقدمة
	فحص التدفق الأفقي (Lateral Flow Assay)
	تقنية مُقايَسَةُ الممتص المَناعِيِّ المُرْتَبِطِ بالإِنْزيم (ELISA)
	توافر الوسائل التي تعتمد على البروتين
	مميزات الوسائل التي تعتمد على البروتين وأوجه قصورها

	الوسائل التي تعتمد على الـ DNA 
	مقدمة 
	طبيعة الـ DNA
	مبادئ تفاعل البوليميراز السِلسلي 

	تحليل منتجات تفاعل البوليميراز السِلسلي
	تفاعل البوليميراز السِلسلي المتخصص 
	مميزات الوسائل التي تعتمد على الـ DNA وأوجه قصورها
	توافر الوسائل التي تعتمد على الـ DNA
	الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة باستخدام تفاعل البوليميراز السِلسلي
	تكنولوجيات مستحدثة للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة
	المراجع 
	مقدمة


	نظام التوثيق بالمختبر
	متطلبات إعداد المختبر وبيئته
	تلقي العينات ومجانستها 
	استخلاص الـ DNA
	إعداد مزيج تفاعل البوليميراز السِلسلسي الرئيسي (PCR MasterMix)
	إعداد عينة تفاعل البوليميراز السِلسلي
	تضخيم تفاعل البوليميراز السِلسلي
	مرحلة ما بعد تفاعل البوليميراز السِلسلي (Post PCR)

	الحد الأدنى من ضوابط الأداء ومتطلباته من أجل ضمان الجودة
	الموظفون
	الضوابط التحليلية
	المعدات
	نموذج لقائمة مرجعية بالمعلومات التي يمكن الاحتفاظ بها في سجل الصيانة للأداة. 
	ضبط جودة الكواشف الكيميائية 
	المواد المرجعية

	التحقق من الوسائل المتبعة
	اختبار الكفاءة
	وقائع انعدام المطابقة وتحليل المسبب الجذري والإجراءات التصحيحية
	قواعد بيانات وسائل الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة
	قواعد بيانات وسائل الكشف عن الكائنات الحية المحوّرة
	مصفوفات الفحص للكشف عن الكائنات الحية المحوّرة
	قواعد بيانات أخرى ذات صلة

	نظرة عامة حول المعايير الدولية وشهادات الاعتماد ذات الصلة
	المراجع 
	مقدمة
	متطلبات التوثيق بالمختبرات
	تتبع العينات
	المراجع 
	إصدار التقرير 
	الاستعراضات الفنية والإدارية
	كتابة التقرير وأقسامه ومحتوياته 
	مقدمة التقرير 
	ملخص طريقة الإعداد
	نتائج التحليل


