הכלי Entrez
 -Entrezمُحرِّ ك بحث في مخازن معلومات .يت ّم تزويد األداة باستعالم بحث يتكوّ ن من كلمات بحث أو كلمات مُفتاح ،إليجاد سِ ّ
جالت
تتالءم مع شروط البحث في مخازن معلومات.

 -Entrezمُحرِّ ك بحث يُم ِّكن من إيجاد معلومات (פרטי מידע) موجودة على شكل سِ ّ
جالت في مخازن المعلومات بمجال الصحة ،البيولوجيا
ضا كلمات مُفتاح .يض ّم البحث الذكي أي ً
والبيوتكنولوجيا عن طريق استعمال كلمات بحث ،التي ُتسمّى أي ً
ضا  -باإلضافة إلى كلمات البحث –
قيود مُناسبة ،كالتقييد لمخزن معلومات مُناسب لنوع الجُزيئة المطلوبة ً
مثال ،تقييد لحقل البحث وغيرها .مصدر االسم  Entrezمن اللغة
الفرنسيّة ،ومعناها"-زوّ د" بالعبرية "הזן" .يزوّ د المُستخدِم مُحرِّ ك البحث بكلمات مُفتاح ،وعندها يقوم مُحرِّ ك البحث بالبحث عن سِ ّ
جالت
تحتوي على كلمات المُفتاح في كل مخازن المعلومات التابعة له .يجب الحرص على اختيار كلمات مُفتاح مُناسبة وتقييد البحث بذكاء
للحصول على نتائج صحيحة.

بين المخازن التي يت ّم البحث فيها نجد مخازن تسلسالت للنوكلوئتيدات ،مخازن تسلسالت أو مباني بروتينات ،خرائط جينوميّة ،مخازن
مقاالت علميّة وغيرها .تت ّم صيانة هذه المخازن من قبل " المركز القومي للمعلومات البيوتكنولوجيّة" بالعبرية" המרכז הלאומי למידע
ביוטכנולוגי"  .)National Center for Biotechnology Information( NCBIتحتوي مخازن المعلومات على عدد كبير من
جالت ،لذلك استخدام كلمات مُفتاح وقيود مُناسبة للبحث هو مرحلة ضروريّة إليجاد المعلومات المطلوبة .مرحلة البحث وإيجاد سِ ّ
السِ ّ
جالت
مُناسبة في مخازن المعلومات بواسطة األداة  Entrezهي في الغالب المرحلة األوليّة والضروريّة في أبحاث عديدة.

 -Entrezيُمكن الوصول إلى األداة في العنوان / http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gquer

ا
حرك البحث  Entrez .Entrezهو مُحرِّ ك بحث يُم ِّكن من البحث عن تفاصيل معلوماتُ ،تسمّى باسم
أهًل بكم في الجولة اإلرشاد ّية ل ُم ِّ
ّ
سِ جالت ،في مخازن معلومات بمجال الصحة ،البيولوجيا والبيوتكنولوجيا .يت ّم البحث الذكيّ بواسطة كلمات مُفتاح ووضع قيود للمخازن
المُناسبة ،بشكل مُشابه لمُحرِّ ك البحث .Google
اختيار كلمات بحث

اختيار مخزن المعلومات

مُحرك البحث
E
جل ّ مناسب
سِ ِ

يُمكن الوصول إلى مُحرِّ ك البحث من الصفحة الرئيسيّة ل .NCBIعنما نرغب بالبحث عن معلومات تخص بحث مُعيّن ،علينا في البداية
اختيار مخزن المعلومات المناسب لنوع المعلومات التي نبحث عنها .نضغط في الصفحة الرئيسيّة للموقع  NCBIعلى الزر All
 .Databasesنحصل على قائمة لمخازن المعلومات التي يُمكننا البحث فيها والتي يقوم بصيانتها موقع  .NCBIإذا قُمنا بالضغط على
 Searchسنحصل على صفحة تحتوي على وصف قصير لكل مخزنً .
مثال ،مخزن  Proteinيحتوي على تسلسالت بروتينات ،مخزن
 Nucleotideيحتوي على تسلسالت نوكلوئتيدات ك ُجزيئات  RNAرسول ( ،)mRNAجينات وغيرها.

مخزن تسلسالت النوكلوئتيدات

مخزن تسلسالت البروتينات

البحث في مخازن المعلومات
نرغب في المثال الموجود أمامنا بالبحث عن تسلسل الجين المُش ِّفر لناقل األكسجين ميوغلوبين من اإلنسان .بما أ َّننا معنيّون بتسلسل من
النوكلوئتيدات ،ندخل إلى مخزن المعلومات  .Nucleotideيظهر اسم المخزن دائمًا في نافذة ال  .Searchاآلن علينا أنْ نقوم بتزويد نافذة
البحث بكلمات مُفتاح .اختيار كلمات المُفتاح الصحيحة هي أمر ضروريّ من أجل الحصول على نتائج دقيقة .في المرحلة األولى نكتب كلمة
 Myoglobinفي نافذة البحث ونضغط على .Search

زر لتنفيذ البحث

استعالم

مخزن المعلومات الذي اخترناه

نتائج البحث
جالت .في مخزن المعلومات  Nucleotideنجد سِ ّ
يتم ترتيب المعلومات في المخازن في سِ ّ
جالت لتسلسالت نوكلوئتيدات ،جينات ،جُزيئات
 RNAوغيرها .يتواجد كل تسلسل في سِ ج ّل مُنفصل .يُشار في البداية إلى عدد السِ ّ
جالت التي تحتوي داخلها الكلمة ميوغلوبين ،في مكان أيًا
كان داخل السِ جلّ .القسم األساسي من الشاشة يض ّم توجيه للسِ ّ
جالت ذاتها .يظهر لكل سِ ج ّل وصف قصير للسِ ج ّل وكود تعرُّ ف مُميِّز لهَ .ت ْقسِ م
الروابط الموجودة في الجهة اليُمنى النتائج إلى مجموعات مُختلفةً .
مثال ،إذا ضغطنا على الرابط  mRNAسنحصل على السِ ّ
جالت التي
ضا التمعّن في كل السِ ّ
تصف جُزيئات  RNAرسول والتي ُكتبت فيها كلمة ميوغلوبين .باإلمكان أي ً
جالت الموجودة في البكتيريا من خالل
اختيار الرابط .Bacteria

قائمة قيود البحث

سِ ّ
جالت مصدرها
من البكتيريا فقط

مخزن المعلومات
الذي اخترناه

استعالم

سِ ّ
جالت تسلسالت
 mRNAفقط

كل السِ ّ
جالت التي تحوي في تفاصيل أحد
حقولها الكلمة "ميوغلوبين"

نوع الجُزيئة وطولها
رابط ووصف السِ ج ّل
كود تعرُّ ف على السِ ج ّل
نتائج

البحث الذكي -دمج عدَّة كلمات بحث
عدد النتائج التي حصلنا عليها كبير ج ًّدا ،وال تصف كل السِ ّ
جالت الجين ميوغلوبين من اإلنسان .اآلن نو ّجه البحث للكائن الحي الصحيح ،في
هذا المثال ،لإلنسان .لهذا الهدف نكتب الكلمة  Humanوإلى جانبها الكلمة  Organismداخل قوسيْن مُربعيْن .هكذا يت ّم تقييد البحث
للسِ ّ
جالت التي تظهر فيها الكلمة  Humanفقط في الحقل  .Organismعلينا إضافة كلمة  ANDبين كلمتي المُفتاح .القيود التي ُنفذت
قلَّصت عدد السِ ّ
جالت كثيرً ا ،ومصدر كل التسلسالت الجديدة التي حصلنا عليها من اإلنسان .Homo sapiens
قائمة قيود البحث

استعالم

مخزن المعلومات الذي
اخترناه

كل السِ جالت التي تحتوي في أحد
حقولها على الكلمة "ميوغلوبين" و
في حقل الكائن الحي على الكلمة
"إنسان"
نتائج

فيما يلي قواعد أساسيّة للبحث السليم بواسطة كلمات الربط التي ُتكتب بأحرف كبيرة:
شروط البحث
يحتوي السِ ج ّل بالتأكيد على كلمتي البحث:
كلمة أ' و كلمة ب'
يحتوي السِ ج ّل على األقل على واحدة من كلمتي البحث ،لكن ليس بالضرورة كلتاهما:
كلمة أ' أو كلمة ب'

األمر
كلمة أ'  ANDكلمة ب'
كلمة أ'  ORكلمة ب'

البحث الذكي – قيود في شاشة Limits

بإمكاننا القيام بالبحث بشكل أدق عن طريق استعمال إمكان ّيات ال .Limitsفي هذه الشاشة يُمكن تقييد البحث لنوع الجُزيئة ،لمكان
ال ُجزيئة في الخليّة ،لنوع مخزن المعلومات وغيرها.

تقييد نوع الجُزيئة

تقييد مخزن المعلومات

تقييد مكان الجُزيئة في الخليّة

زر تنفيذ البحث

زر إللغاء القيود

في هذه المُهمّة سنبحث عن جُزيئات  RNAرسول الموجودة في الجينوم .في الحقل  Moleculeنختار اإلمكان ّية  mRNAوفي الحقل
 Genomic Locationنختار اإلمكانيّة ُ .Genomic DNA/RNAنريد أي ً
ضا تقييد نوع المخزن الذي يُن َّفذ فيه البحث .تختلف المخازن
المُختلفة فيما بينها بصفات مُختلفة .مخزن  RefSeqهو مخزن موثوق للبحث عن سِ ّ
جالت نوكلوئتيدات ،لذلك نختار RefSeqفي الحقل
ُ ،Source Databaseث َّم نضغط على  .Searchتقلَّص عدد النتائج التي ُتلبي شروط البحث ل  4سِ ّ
جالت ،اآلن من السهل فحص كل واحد
من السِ ّ
جالت بشكل دقيق .انتبهوا ،إذا عرفنا كود تعرُّ ف السِ ج ّل بإمكاننا إدخاله مُباشرة إلى نافذة البحث.

قائمة قيود البحث

استعالم

تغيير /حذف قيود البحث

نتائج

مخزن المُعطيات
المُختار

قيود البحث المُنفذة

كل السِ جالت التي تحتوي في أحد
حقولها على الكلمة "ميوغلوبين" و
في حقل الكائن الحي على الكلمة
"إنسان" و قيود البحث

تعلَّمنا في هذا القسم ،كيف يت ّم تنفيذ بحث ناجع في مخزن معلومات مُعيّن باستعمال كلمات بحث مُناسبة .الحظنا أنَّ البحث البسيط يُعطي
عادة ً
عددا كبيرً ا من النتائج ،لذلك يجب علينا تقييد البحث بواسطة الLimits

تحليل السِ جلّ
جال مُع ّي ًنا ونتعرّ ف على طريقة استخالص المعلومات الالزمة منه .الضغط على رابط السِ ج ّل يؤدّي إلى فتحه .السِ ّ
نختار سِ ًّ
جالت ذات مبنى
ثابت ي ُ
ض ّم أسماء الحقول في الجهة اليُسرى للصفحة وتفاصيل المعلومات في الجهة اليُمنى للصفحة .الحقول الموجودة في مخزن معيّن ثابتة
ّ
في ك ّل السِ جالت ،وتتغيّر فقط تفاصيل المعلومات المُرافقة لها من سِ ج ّل آلخر.
تفاصيل المعلومات في كل حقل

حقول السِ ج ّل
مُميّزات
كود التعرُّ ف ،طول التسلسل ونوع الجُزيئة
تعريف
وصف قصير لتسلسل ومصدره

المصدر :
الكائن الذي اُخذ منه التسلسل

مُميّزات هامّة في التسلسل

جين:
حُدود الجين واسمه

اكسون
حُدود االكسون

)CDS(Coding sequenece
حُدود التسلسل المُش ِّفر
رابط لسِ جل ّ تسلسل البروتين

التسلسل
تسلسل الmRNA

فيما يلي عدد من الحقول الهامة في مخزن تسلسالت النوكلوئتيدات:
اسم الحقل
LOCUS
DEFINITION
ORGANISM
FEATURES
الحقل الفرعي GENE
الحقل الفرعي EXON
الحقل الفرعي )CoDing Sequence(CDS
ORIGIN

تفصيل المعلومات
يُشير إلى كود التعرُّ ف ،طول التسلسل ،ونوع الجُزيئة
يصف باختصار التسلسل ومصدره
يُشير إلى الكائن الذي أخذ منه التسلسل
يصف مُميّزات هامة في التسلسل.
يُشير إلى حُدود الجين بما في ذلك حُدود االكسونات واإلنترونات
يُشير إلى حُدود كل اكسون
يُشير إلى حدود التسلسل المُش ِّفر فقط
يعرض تسلسل نوكلوئتيدات ال RNAرسول.

مبنى السِ جل ّ والربط بين مخازن المعلومات
مخازن المعلومات المُختلفة مُترابطة بشكل كبير فيما بينهاً ،
مثال من السِ ج ّل الذي يصف جُزيئة  RNAرسول للميوغلوبين ،يُمكن إيجاد
جالت مُناسبة من مخازن معلومات أخرى ً
سِ ّ
مثال تسلسل البروتين ميوغلوبين من مخزن تسلسالت البروتينات .هُنا أيضً ا يت ّم ترتيب
المعلومات بحقول ثابتة تحتوي على معلومات وروابط مُناسبة.
ً
مثال في الحقل  FEATURESيتواجد الحقل الفرعي  Proteinالذي يصف طول البروتين واسمه؛ في الحقل الفرعي  Regionتتواجد
مناطق في البروتين ذات أهميّة وظيفيّة له ،المقطع المُم ّتد من الحامض األميني  4وحتى الحامض األميني  143ذا أهمية لوظيفة البروتين،
يُسمّى هذا المقطع غلوبين .الحقل الفرعي  Siteيُشير إلى أحماض أمينيّة ذات أهميّة وظيفيّة للبروتين ،مثل ربط مجموعة الهيم (קבוצת
ההם) .في الحقل  ORIGINيُمكن أنْ نرى تسلسل األحماض األمينيّة للبروتين.
تفاصيل المعلومات في كل حقل

حقول السِ ج ّل

مُميّزات
كود التعرُّ ف ،طول التسلسل ونوع الجُزيئة
تعريف
وصف قصير لتسلسل ومصدره
المصدر :
الكائن الذي اُخذ منه التسلسل

مُميّزات هامّة في التسلسل

البروتين:
طول البروتين واسمه

منطقة:
مناطق في البروتين ذات أهميّة وظيفيّة

موقع:
أحماض أمينيّة ذات أهميّة وظيفيّة

التسلسل:
تسلسل البروتين

تلخيص
تعرّ فنا في هذه الجولة اإلرشاديّة على البحث في مخازن المعلومات بمُساعدة مُحرِّ ك البحث  .Entrezتعلَّمنا عن مبنى السِ ّ
جالت ،طريقة
تحليل السِ جالت واستخالص المعلومات البيولوجيّة العمليّة.

بحث
ذكي
ُمحرك البحث

سِ جًلت تستجيب
ل ُ
شروط البحث

تحليل
معلومات

اختيار
سِ جل

أنتم مدعوون الختبار األداة والتمرُّ ن على استعمالها ،نتمنى أنْ تستمتعوا بوقتكم .بالنجاح!

سِ جل
مناسب

معلومات
بيولوجية
عمليّة

