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كيف يعمل علم األدوية الجينية.

علم األدوية الجيني()Pharmacogenomics
• هو أحد فروع علم األدوية والذي يتعامل مع تأثير التنوع الوراثي على
االستجابة لألدوية في المرضى من خالل ربط التعبير الجيني و تعدد أشكال
النوكليوتيد المفرد مع فعالية الدواء أو سميته.
• يهدف إلى تطوير وتنمية الوسائل النسبية للوصول بالعالج الدوائي إلى درجة
عالية ِمن الفعالية ،مع مراعاة تركيب النمط الجيني  genotypeللمريض،
قدر ممكن ِمن األعراض الجانبية.
لضمان تحقيق أقصى فعالية بأقل ٍ

تاريخ علم األدوية الجيني
• في عام  ٥١٠قبل الميالد أسس فيثاغورس راب ً
طا بين تناول الفول وتطور فقر
الدم االنحاللي .تم اختبار هذه المالحظة الحقًا باستخدام المعدات العلمية الحديثة
ووجد أن بعض األشخاص  ،عادة من الذكور  ،يفتقرون إلى إنزيم يشارك في
استقرار غشاء خاليا الدم الحمراء .ويزداد هذا النقص بسبب استهالك الفول ،
مما يؤكد مالحظات فيثاغورس األولية.
•  ١٩٦٥نشر الراهب المجري جريجور مندل نتائج تجاربه على البسلة ،ووضع
أسس علم الجينات الحديث .واكتشف ثالثة من العلماء كل على حدة وفي الوقت
نفسه نتائج دراساته في عام  ،1900وأعادوا تسمية عوامل مندل الوراثة
مطلقين عليها اسم الجينات.

تاريخ علم األدوية الجيني
•  ١٨٩٤علق الطبيب الكندي سير ويليام أوسلر على المشاكل التي ظهرت من اختالف
نتائج عالج المرضى الذين يعانون من نفس المرض في كتابه “مبادئ وممارسة
الطب” ،الذي ظل مرجعًا مه ًما لمدة  30عا ًما.
•  ١٩٢٣نشر السير أرشيبالد جارود كتابه “أخطاء داخلية في التمثيل الغذائي ” أوضح
فيه تأثير الوراثة على الصحة والمرض في عديد من األمثلة ،وجهز الساحة الطبية
لمزيد من التفكير العام عن تأثير العوامل الجينية في المرض.
•  ١٩٣٢دور الوراثة في تحديد عدم القدرة على التذوق ،حيث لوحظ أن بعضهم يمكنهم
تذوق الطعم المر في بعض الخضروات بينما ال يستطيع بعضهم االخر تذوق المرارة
على االطالق ،ولقد وجد أن جين واحد هو المسؤول عن هذا الفرق.

تاريخ علم األدوية الجيني
•  ١٩٥٣اقترح العالمان جيمس وطسن وفرانسيس كريك التركيب الثنائي النموذج
للحامض النووي ،والذي يشرح الطريقة التي يمكن بها حمل المعلومات الوراثية مثل
كود رقمي مكتوب على أحرف منفردة للغة الكيميائية للحامض النووي DNA.
•  ١٩٦٢نشر فيرنر كالو أول كتاب في علم األدوية الجينية “ :األدوية الجينية  :الوراثة
واالستجابة لألدوية” ،وفي هذا الكتاب شرح كالو كل الدراسات المعروفة عن تأثير
الجينات في االستجابة لألدوية والكيماويات األخرى.
•  ١٩٩٩أمكن اجراء مسح للجينوم البشري للعثور على حرف منفرد يظهر فروقا بين
بعض الناس ،ويؤدي الى اختالل االستجابة للدواء.

تاريخ علم األدوية الجيني
•  ٢٠٠٠أعلن العلماء عن مسودة الجينوم البشري  ،وتم نشرها في مجالت
“نيتشر” و”ساينس” .وأصبح على البشر أن يعيشوا مع حقيقة أننا نملك 30000
جين فقط ،وهذا الرقم هو أعلى بعدة أالف فقط عما تملكه الدودة.
•  ٢٠٠٢تم تطوير دواء لسرطان الرئة “اريسا ” ،Iressaووافقت على استعماله
كل من اليابان وأميركا في عام  .2003وأظهرت الدراسات أن بعض
المجموعات الجينية ال تستجيب لهذا الدواء.
•  ٢٠٢٢تذهب الى الطبيب ومعك بصمتك الجينية :ـ)

لماذا معلومات الجينوم مفيدة!؟
• يوفر كل جين مخط ً
طا إلنتاج بروتين محدد في الجسم.
• وقد يكون البروتين المحدد دور مهم في عالج العقار لسبب من أسباب
عديدة ،بما في ذلك ما يلي:
دورا في تحليل مكونات العقار.
• يؤدي البروتين ً
• ويساعد على امتصاص العقار ونقله.
• ويُعد البروتين هدف العقار.
دورا جزئيًا في األحداث الجزيئية التي يثيرها العقار.
• ويؤدي ً

لماذا معلومات الجينوم مفيدة!؟
• عندما يقارن الباحثون بين الجينات لألفراد الذين يستخدمون العقار نفسه ،فقد
يكتشفون أن مجموعة من األفراد الذين يشاركون التغير الوراثي المحدد،
ضا االستجابة المشتركة تجاه العالج ،مثل:
يشاركون أي ً
• خطر أكبر من اآلثار الجانبية.
• الحاجة إلى جرعة أعلى لتحقيق تأثير عالجي.
• ال فائدة من العالج.
• فائدة أكبر أو أكثر أحتمالية من العالج.
• المدة المثلى للعالج.

علم األدوية الجينية في الوقت الحاضر
•

•
•
•

تحتوي أكثر من  250وصفة طبية على معلومات علم الوراثة الدوائية في
ملصقاتها المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء.
تحتوي معلومات الملصق على تحديد المؤشرات الحيوية  -المؤشرات
األولية القابلة للقياس المرتبطة بحالة المريض الخاصة.
ضا العالج الدوائي المستهدف للطفرات الجينية.
ويوجد الملصقات أي ً
االختالفات الجينية التي قد تؤثر على كيفية التمثيل الدوائي أو تكسيره في
الجسم ومن المحتمل أن يتسبب في حدوث عكسي كبير.

كيف يعمل علم األدوية الجينية
• نظام السيتوكروم  Cyp-P450عبارة عن عائلة من اإلنزيمات الموجودة في
جميع أنحاء الجسم والمسؤولة عن تكوين تمثيل الجزيئات والمواد الكيميائية
داخل الخلية.
• هذا االنزيم له جينات مختلفة وهي التي تحدد نشاطه او من عدمه.
عا في تكسير أو تمثيل الدواء.
• األكثر شيو ً
• انزيمات السيتوكروم  ،P450وخاصة إنزيمات CYP2C9و  CYP2C19و
 ،CYP2D6مسؤولة عن حوالي  ٪70من تمثيل الدواء في الجسم

كيف يعمل علم األدوية الجينية
• دواء باسط للعضالت يسمى “سكسينيل كولين”
• فإنه قد لوحظ في نسبة قليلة من الناس يطلق عليهم اسم “ذوي التمثيل الغذائي
البطيء” أن تأثيرات الدواء ظلت تعمل لفترة طويلة.
• تدخل علم األدوية الجينية في عالج سرطان الدم عند األطفال عن طريق
مجموعة من األدوية تسمى “الثيوبيورين”
• عقار يسمى “اريسا ” Iressaتم تطويره في عام  ،2003ووجد األطباء أن
بعض المرضى ال يستجيبون للدواء.

كيف يعمل علم األدوية الجينية
• في عالجات السرطان ،هناك نوعان من الجينومات التي قد تؤثر على تحديد
القرارات  -جينوم الشخص المصاب بالسرطان (الجينوم الجرثومي) وجينوم
الورم السرطاني (الخبيث) ورم (الجينوم الجسدي).
• هناك العديد من أسباب اإلصابة بالسرطان ،ولكن معظم أنواع السرطان ترتبط
بالحمض النووي التالف الذي يسمح للخاليا بالنمو دون رادع .إن المادة الوراثية
"غير الصحيحة" للنمو الجامح -الورم الخبيث  -هي في الحقيقة جينوم منفصل
قد يوفر مفاتيح للعالج.

كيف يعمل علم األدوية الجينية
• هناك مثل على ذلك ،وهو اختبار إنزيم ناقلة ميثيل التيوبورين ( )TPMT
لألشخاص ال ُمرشحين للعالج بدواء التيوبورين .تُستخدم أدوية التيوبورين لعالج
بعض االضطرابات المناعية الذاتية ،بما فيها داء ْكرون والتهاب المفاصل
الروماتويدي ،فضالً عن بعض أنواع السرطان ،مثل ابيضاض الدم لدى
األطفال.
تتعرف على األشخاص الذين لديهم نقص في
• تستطيع االختبارات الجينية أن
ّ
إنزيم  ،TPMTبحيث يستطيع األطباء أخذ خطوات لتقليص خطورة اآلثار
الجانبية الخطيرة  -وهذا عن طريق وصف جرعات أقل من المعتادة ألدوية
التيوبورين أو باستخدام األدوية األخرى بدالً من ذلك.

مستقبل علم األدوية الجيني
• بالرغم انه ال تزال في مراحلها األولى اال أنّها تحمل وعودا ً عظيمة ،وأحرزت
تق ّدما ً كبيرا ً في السنوات األخيرة .تحتاج هذه العلوم إلى مزيد من التجارب
السريرية ليس للعثور على روابط بين الجينات وعواقب العالج فحسب ،بل
أيضا ً للتأكيد على النتائج األولية التي أحرزتها ،وتوضيح معنى هذه الروابط
األدوية.
لوصف
إرشادية
قواعد
إلى
وترجمتها
ومع ذلك ،يشير التق ّدم في هذا المجال إلى مستقبل سيصبح فيه عالمو «الجينات
ّ
يتجزأ من منظومة العناية الصحية ولو للعمل في عدد مح ّدد
الصيدلية» جزءا ً ال
من األدوية والعالجات.

مستقبل علم األدوية الجيني
• اآللية الدوائية الجينية.
• مسح DNA
• إختبار انزيمي
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