
 علم اهلندسة الوراثية
 

  مقدمة يف علم اهلندسة الوراثية
من )الدي إن أي( ميالدية كان إجراء األحباث على احلمض النووي  ١٩٧٠حىت تاريخ 

و كانت معظم األحباث جترى .تواجه علماء الوراثة و الكيمياء أصعب األمور اليت كانت
و لكن احلال حتول .أو الربوتني)ياألر إن أ(النووي الريبوزي  بشكل غري مباشر على احلمض

و املعروف بعلم الوراثة (الوراثة املتعلق بفحص الدي إن أي بشكل كامل فأصبح علم
لقد أصبح من السهل صنع نسخ عديدة من أي .أكثرها تطورا من أسهل العلوم و)اجلزيئية
ة كما أمكن معرفة تسلسل األمحاض النووي.الدي إن أي أو مقطع حمدد من) مورث(جني 

كما استطاع العلماء استكشاف اجلينات املوجودة يف .الواحد بسرعة تتعدى املئات يف اليوم
استطاعوا تغيري و تعديلها بشكل الذي يريدون و ليس هذا  على الكروموسومات كما

هذه اجلينات املعدلة إىل اخللية و غرزها يف الكروموسوم  فحسب بل استطاعوا أن يعيدوا
كميات كبرية من الربوتينات كاهلرمونات و اللقاحات  ن إنتاجكما أمك.الذي يريدون

السابق من اجلثث امليتة أو تستخلص من احليوانات و اليت  املختلفة و اليت كانت تنتج يف
كما أن هذه الثورة العلمية فتحة .انتقال العدوى إىل اإلنسان كانت حتوفها املخاطر من
 يف اخرتاع و اكتشاف طرق جديدة و حديثة يف حميب هذا العلم اال أمام الكثريين من

لقد غري هذه .املادة احليوية يف اإلنسان و احليوان و النبات التعامل و حفظ و تغيري هذه
الكثري من املفاهيم الطبية و اليت دفعة كثري من كليات الطب إىل  العلم املنطلق كالصاروخ

ُلقد أطلق على عملية نسخ و تعديل و . ملتزويد طالا باملزيد من هذا العل تعديل مقرراا
ولكنه  اجلينات اسم اهلندسة الوراثية و هو اسم عام ال حيدد فكرة معينة أو تقنيه حمدده، زرع

الكثري من  و يتفرع من هذا العلم.يعين بكل ما يقام به يف تغيري أو تعديل املادة الوراثية
للحصر إليك  و ليس.ع الطب و العلومالتقنيات و هي متناثرة و موزعة على الكثري من فرو

  : تقنيات ختتص باهلندسة الوراثية٦أهم 
 مبقصاة خاصة تسمى ( Cleavage of DNA)النووي قص و قطع احلمض-1

(Restriction Nucleases )املقصاة ساعد كثريا يف مهمة التحكم  و اكتشاف هذه



  .يف الدي إن أي
 Gel Electrophoresis) الكهرباءلوح من اجلل ب فصل قطع الدي إن أي على -2
).  
لكل قطع الدي إن أي اليت يتم  ( DNA sequencing)معرفة التسلسل النووي-3

للعلماء معرفة الرتكيب اإلنشائي للجينات و معرفة  و اليت تسمح.عزهلا بشكل سريع و دقيق
  .منه و استنتاج نوع الربوتني الذي ينتج

، و اليت ( Nucleic acid hybridization)تقنية جني احلمض النووي -4
يف معرفة أحجام القطع من احلمض النووي و الكشف عن القطع احملددة من احلمض  مكنتنا

  .خليط معقد من القطع املتشاة النووي يف
تسمح بإنشاء نسخ عديدة و  ، و اليت( DNA cloning)استنساخ الدي إن أي-5

  .متطابقة من القطع الدي إن أي
، و اليت تسمح ( DNA engineering) الدي إن أي هندسة أو تعديلتقنية -6

  .مرة أخرى إىل اخللية بإنتاج نسخة معدلة من جني ما مث أعادته
  DNA اإلنزميات القاطعة وقص ال

 
  :النووي قص و قطع احلمض

بعضها  كما هو معروف فان الربوتينات موجودة داخل اخللية على شكل قطع منفصلة عن
 ولكن.هذا بالطبع سهل عملية فصلها عن بعضها البعض بطرق فنية مناسبةالبعض و 

اجلينات موجودة على الكروموسومات على شكل حبات متصلة ببعضها البعض و ليست 
وهذا التسلسل و الرتابط يف اجلينات جعل عملية فصله و عزل و .قطع منفصلة على شكل

  .١٩٧٠ مل تكن مستحيلة قبل عام حمدد من بقيه اجلينات مهمة صعبة ان استخالص جني
ساعد يف عملية  ( Restriction Nucleases)اإلنزميات القاطعة ولكن اكتشاف

  . الدي ان أي و نسخها استخالص اجلينات و قطع
  ( Restriction Nucleases) اإلنزميات القاطعة

م كل كائن حي لديه طرق دفاع خمتلفة حتميه من غارات األعداء و هجو ال شك أن



البكترييا هي إحدى هذه الكائنات و هلا أعداء كثر و من أهم أعدائها  و! املعتدين
 مهمتها تدمري) إنزميات(و لقد قامة بعض من البكترييا بإنتاج مخائر.املختلفة الفريوسات
 Restriction) و من هذه اإلنزميات اإلنزميات القاطعة أو.الفريوسات

Nucleases).الدي إن (القواطع بقص احلمض النوويهذه املقصاة أو  و تقوم
و مبا أن الدي إن أي مادة موجودة . يبطل مفعولة للفريوس و بذلك يشل عمله و)أي

احلال يف الفريوسات و الكثري من الكائنات احلية فان  بشكل طبيعي يف البكترييا كما هو
ولكن . االبكترييا نفسها يف قصها لدي إن أي اخلاص هذه املقصاة قد تشكل خطرا على
قيام البكترييا بتحوير أجزاء من الدي إن أي اخلاص ا  هذا ال حيدث و السر يف ذلك هو

إىل بعض األمحاض النووي من نوع االدنني او  (Methyl )امليثيل عن طريق إضافة جمموعة
فال يستطيع املقص أو  ( Methylation at an A or a C residue)السيتوسن

و عند اكتشاف هذه القواطع يف .بالبكترييا لنووي اخلاصالقاطع من قص احلمض ا
و ساعدم .استخدامها كمقصاة لقص الدي إن أي  السبعينيات امليالدية بدأ العلماء يف

و يوجد حاليا أكثر من مائه نوع من هذه .أن أي هذه املقصاة يف عملية التحكم يف الدي
لنوع األول يقص شريط الدي إن أي رئيسيني، ا و تقسم هذه املقصاة إىل نوعني.املقصاة

النوع الثاين يقص بشكل  و (Blunt ends)املزدوج بشكل رأسي مستقيم
املقطوع مادة قابلة  و بتايل جيعل طريف الدي إن أي ( ,Staggered cuts)متعرج

أي يف داخل الفراغ  و عن لزق قطعة من الدي إن.قطعة غريبة من الدي أن أي فيها'للزق'
إن أي و هذه القطعة  طع ينتج لنا قطعة مركبة من قطعتني خمتلفتني من الديالناتج من الق

  .(Recombinant DNA) ّتسمى دي إن أي مهجن أو
  اإلنزمي القاطع على املكان املفرتض أن حيدث القطع فيه؟ كيف يتعرف

و يتعرف اإلنزمي .مقص خاص لقطع الدي إن أي يف نقطة حمددة كل إنزمي قاطع يعترب عن
فكل إنزمي قاطع يقطع يف .تسلسل الدي إن أي للقطعة اطع على مكان القطع حسبالق

 من ٦يقطع عندما جيد ( Hpa I)املعروف باهليبا و احد فمثال اإلنزمي القاطع.تسلسل حمدد
 بينما اإلنزمي القاطع إيكو أر واحد (GTTAAC ) األمحاض النووية يف هذا التسلسل

(Eco RI )  األمحاض النووية يف هذا التسلسل  من٦يقطع عندما جيد( 



GAATTC).ذا االسم ألنه يوجد يف بكترييا  و للمعلومية فان هيبا واحد مسي
اإلنزمي يعترب من  و هذا ( Hemophilus parainfluenzae) اهليموفلس بارا انفلونزا

ترييا فهو مأخوذ من بك بنما انزمي االيكو ار واحد.اإلنزميات اليت تقطع بشكل رأسي مستقيم
  .تقطع بشكل متعرج ، ويعترب من اإلنزميات اليت( Escherichia coli) االيكو كويل

  لبعض اإلنزميات القاطعة Recognition Sites تسلسل مواقع القطع
  ُاإلنزمي القاطع املصدر املقطع الذي متيزة

BamHI Bacillus amyloliquefaciens H GGATCC  
EcoRI Escherichia coli RY13 GAATTC  

HaeIII Haemophilus aegyptius GGCC  
HindIII Haemophilus influenzae Rd AAGCTT  

HpaI Haemophilus parainfluenzae GTTAAC  
HpaII Haemophilus parainfluenzae CCGG  

MboI Moraxella bovis GATC  
NotI Nocardia otitidis-caviarum GCGGCCGC  

SfiI Streptomyces fimbriatus GGCCNNNNNGGCC  
TaqI Thermus aquaticus TCGA  

  :( Restriction fragments) القطع احملددة
ّحملول به شريط من الدي إن أي فانه يقطعه إىل عدة قطع  عندما يضاف اإلنزمي القاطع إىل

و خيتلف طول .قطعة مقطوعة باإلنزمي تسمى قطعة حمددة و كل.و ليس إىل قطعتني فقط
 أن تكون كل قطعة و لكن جيب.بني كل مقطع و أخر هذه القطع على حسب املسافة اليت

و ذلك يعين أن مجيع .الكائنات احلية حمددة هلا نفس احلجم يف كل نوع من
اإلنزمي القاطع هيبا واحد يف الكروموسوم رقم  لديه قطعة حمددة معينه يقطعها)اإلنسان(الناس

هلذه القطعة بتقنيه حركة الدي إن أي الكهربائية  و ميكن التأكد من ذلك بتحليل قياس.٢
 Gel )أي الكهربائية يف اجلل انظر موضوع حركة الدي إن(جليلعلى ا

Electrophoresis).نفس احلجم املفرتض  و إذا مل حدث أن وجد إنسان ليس لديه



يف )تسلسل الدي إن أي تغري يف(للقطعة ففي هذه احلالة نستنتج أن هذا الشخص لدية طفرة
و بذلك فان حجم .القطع فيها لم يتماحد األماكن اليت كان من املفرتض أن يقصها اإلنزمي ف

بتفاوت القطع احملددة املصحوب  القطعة قد اختلف تعرف هذه الظاهرة عند علماء الوراثة
  ( Restriction Fragment Length polymorphism. RFLP)بطفرة

 
 

  RFLP's Map خريطة القطع احملددة
و هذه . من الكائنات احليةتسمى خريطة القطع احملددة لكثري لقد أنشاء العلماء خريطة

و عملت هذه اخلريطة عن طريق .حملها مقارنة بالقطع األخرى  اخلريطة تبني مكان القطع و
بإضافة أنواع خمتلفة من اإلنزميات القاطعة مث رتبت هذه القطع  تقطيع مجيع الكروموسومات

طول اهلدف من هذه اخلريطة هو لتحديد نقاط و عالمات على  و كان.بشكل منتظم
اليت ترتكب منه الكروموسومات و لكي يستطيعوا أن يقارنوا  الشريط الطويل من الدي إن أي

  .املختلفة بني هذه القطع يف الكائنات
 

مواقع القص لثالث أنواع  توضح.خريطة للقطع احملدودة لـليمبدا فيج و فريوس االدينوفريس
  (( BamHI, EcoRI, and HindIII من اإلنزميات القاطعة

 
واحد يف  قطع باإلنزمي القاطع ايكو() كيلوبيس من البكاتريوفيج ليمبدا٥ز٤٨قطعة بطول 

على  و لقد وضعت هذه القطع.مخس أماكن و نتج عنه ست قطع متفاوتة الطول و احلجم
 لوح من االقروز و فصلة و اخرج حجمها كما هو موضح يف الشريط األسود يف أسفل

  .الصورة
  على لوح من اجلل بالكهرباءفصل قطع الدي إن أي 

و انفصاهلا ) رحالن(تقنية فصل الربوتينات عن بعضها البعض بطريق انتقاهلا استعمل العلماء
البعض، و ذلك عن طريق تعريضها إىل تيار كهربائي و هي على لوح من املادة  عن بعضها

لدي إن أي عن ولقد استعمل العلماء نفس الفكرة يف فصل قطع ا.املعروفة باجلل اهلالمية



ومن املعروف أن احلمض النووي عبارة عن شحنة سالبة و لذلك فعند و ضع .البعض بعضها
الدي إن أي يف طرف من أطراف لوح اجليل مث وتعريضها لتيار كهربائي حبيث  بعض من

السالب عند الطرف الذي وضعنا فيه الدي إن أي و القطب املوجب عن  يكون القطب
  اح فان الدي إن إي ينتقل تلقائيا بتجاه الطرف الذي فيهألو الطرف األخري من

حركة قطع الدي إن أي على حسب إحجامها على طول  القطب املوجب و تتوقف
و بذلك ميكن فصل هذه . من القطع الكبرية فالقطع الصغرية تتحرك بشكل اكرب.اللوح

يق إضافة قطع الفعلي لكل قطعة عن طر و ميكن حتديد ا حلجم.القطع عن بعضها البعض
  .يرجع إليه الستنتاج أحجام القطع معروفة احلجم من الدي إن أي و اليت تكون مقياس

و  ( Agarose gel) يسمى جبيل االقروز األول.وهناك نوعان أساسيان من ألواح اجليل
و نظرا لصغر الفراغات اليت بني .( Polyacrylamide gel)الثاين جبيل البويل اكريليميد

الصغرية احلجم من الدي ان أي و يف العادة اليت  ريليميد فانه يستخدم لفص القطعالبويل اك
النووي و اليت تتفاوت بني بعضها البعض جبزيء  جزيء من احلمض٥٠٠تكون اصغر من 

و . يستخدم االقروز لألحجام األكرب من الدي إن أي بينما..(A انظر الرسم(أو جزيئني 
ومادة ..انظر الرسم (جزيء من الدي إن أي  10000  إىل٣٠٠اليت يرتاوح حجمها بني 

الطحالب و عند حتضريها فإا تشبه يف قوامها  االقروز هي مادة سكرية مستخرجة من
قوامها بعض الشيء و لكنها قابلة للتهتك أو  اجليالتني الذي نأكله و لكنها أقوى يف

  .االنقطاع عند نقلها بغري حرص
 يف فصل القطع الكبرية من الدي إن أي و ذلك الن هذه واجهه العلماء صعوبات و لقد

عند وضعها على جيل االقروز و بعد تسليط التيار الكهربائي عليها تتوقف ألا  القطع و
بشكل متعرج على شكل ثعبان ملتوي طرف باجتاه القطب السالب و األخر بتجاه  تتمدد
ل االقروز إىل مستويات و لقد حلت هذه املشكلة عن طريق تعريض ج.املوجب القطب

القوة الكهربائية على طول اللوح و بذلك فان قطعة الدي إن أي الطويلة عندما  متفاوتة من
 إىل تيار كهربائي خمتلف جيعلها تعدل من متددها املتعرج قبل أن تدخل يف التيار تتعرض

إىل  ة حىت تصلالكهربائي اجلديد و يستمر هذا التفاوت يف التيار و التعديل يف قوام القطع
و يسمى هذا النوع من الفصل بالفصل . املكان الذي جيب أن تقف فيه حسب حجمها



و .( Pulsed-field gel electrophoresis) طريق اال الكهربائي املرتدد عن
التقنية من فصل قطع كبرية من الدي إن أي و حىت فصل قطع من  أمكنت هذه

 إىل ٢٢٠٠٠٠طع اليت ميكن فصلها ذه الطريقة بني ترتاوح الق الكروموسومات على اجلل و
  .(C انظر الرسم(إن أي   مليون جزيء من الدي٢.٥

واضحة للعيان و لذلك فان لوح اجليل  ال تكون القطع املفصولة بالبويل اكريليميد و االقروز
 ) املواد هو مادة برميدات االثيديوم يعرض إىل مادة لصباغة الدي ان أي و اشهر هذه

Ethidium Bromide )و هناك .لألشعة فوق البنفسجية و اليت تلمع عند تعريضها
الطريقة تعتمد على إضافة مادة  طريقه أكثر دقه ملشاهدة القطع على لوح اجليل و هذه

و لكن هذه الطريقة حتتاج إىل  مشعة نووية إىل الدي إن أي قبل أن يوضع على لوح اجليل
  .ن يستخدمهااحتياطيات معينه لكي ال تضر مب

  ( DNA sequencing)التسلسل النووي معرفة
التسلسلية لكل جني و هذا ميكنهم من معرفة  ال شك أن العلماء حيتاجون إىل معرفة الرتكيبة

وعن الرتكيبة التنظيمية لعمل اجلني و قد يصلون  املزيد عن الربوتني الذي يصنعه ذلك اجلني
كما انه مبعرفة التسلسل النووي للجني .كم يف عملهتتح على ضوءه إىل معرفة األمور اليت
اكتشافها و هذا قد يعطي معلومات غزيرة عن وضيفة هذا  ميكن مقارنته باجلينات اليت سبق

  االحباث اجلني و خيتصر الكثري من
ألي قطعة من  وهناك طريقتان أساسيتان ملعرفة التسلسل النووي.و يتجنب اعادة اجرائها

األخرى  و ( Enzymatic method)  تسمى بالطريقة اإلنزمييةاألوىل.الدي إن أي
الطريقة  و لقد طغت الطريقة األوىل حىت أصبحت هي.( Chemical)بالطريقة الكيميائية
  .األكثر استعماال
  :( Enzymatic method) الطريقة اإلنزميية

نسبة إىل ( Sanger procedure) هذه الطريقة أيضا طريقة سنجر يطلق على
كما أا أيضا تعرف التسلسل عن طريق دي .أسس هذه الطريقة فريدريك سنجر و الذي.د

و ترتتكز هذه الطريقة على مفهوم أن شريط .(dideoxy sequencing) ديوكسي
  جزيئات من الديوكس الدي إن أي يف األساس مبىن من



 
ة و جود جمموع خيتلف الديوكسي نيوكلويتيد عن دي ديوكسي بيوكلوتيد بعدم

  .يف النقطة الثالثة من حلقة السكر اخلماسية الشكل)هيدروكسي(
و يوجد على النقطة الثالثة من حلقة deoxynucleotides (dNTPs )) نيوكلويتيد
و هذه النقطة هي اليت (OH )الريبوزي جمموعة مؤكسدة أي جمموعة هيدروكسيه السكر

ّا يتم الرتابط لتكون شريط طويل من النقطة اخلامسة من اجلزيء الذي يليها و هكذ ترتبط يف
 إىل(OH) ّستنجر باالستفادة من هذه اخلاصية فبدل اجلزيء من.و لقد قام د.إن أي الدي

(H ) عن طريق إضافة دي ديوكسيو بيوكلوتيد(ddNTPs)  بدل من ديوكسي
عن طريق نسخ الشريط مرة أخرى و هذا يؤدي اىل توقف  و ذلك ( dNTPs)نيوكلوتيد
  .جزيء نوع واحد من األمحاض النووية زيئات و يكون يف طرف كلترابط اجل

  :االختبار بالرتتيب و إليك اخلطوات األساسية للقيام ذا
  :القيام بنسخ الدي ان أي و ذلك على الشكل التايل -1

يعرف انه سوف (specific primer)أضف إىل عينة الدي إن أي قطع من الربمير -أ
  .بعنصر مشع) ملتصق بطرفة(ّراد نسخة و معرفإن أي امل يلتصق بالدي

 ,dGTP) أنابيب اختبار و كل أنبوبة اكتب عليها السماء التالية  قسم العينة إىل أربع- ب
dATP, dCTP, and dTTP)..  

  (DNA polymerase )  أضف إنزمي البوملريز- ج
و .نبوبواحد من الدي ديوكسي نيوكليتيد حسب اسم األ أضف إىل كل أنبوبة نوع-د

سوف حيدث التفاعل و يبداء الربمير ببنان و .نيولكليتيد أضيف معه كمية من ديوكسي
وعند إضافته لدي ديوكسي نيوكليتيد فان الشريط .النووية تركيب و رص هذه األمحاض

تفاعل أخر لنسخ شريط أخر و عند إضافة دي ديوكسي  مث حيدث.يتوقف على هذه النقطة
تستمر العملية و ينتج عندي يف النهاية قطع منسوخة و  نيوكليتيد يتوقف التفاعل و هكذا

  .اختبار متفاوتة الطول يف كل أنبوب
تيار  أضيف كمية من كل األربعة أنابيب يف حقل خاص على لوح االقروز مث امرر -2

حقل   على طول اللوح القطع املنسوخة و املتفاوتة األطوال كلكهربائي و من مث تظهر



  .يعطيين ترتيب القطع
الدي إن أي و الذي  لكي يتسىن رؤية (Autoradiography)تعريضها لألشعة-3

  .عليه مادة مشعة
وكل ما مر على نسخة من الدي إن أي .أعلى ابدأ بقراءة لوح االقروز من أسفل إىل -4

يف طرفة و استمر يف القراءة إىل أن ينتهي  الديديوكسي نيوكليتيد الذياعرف ترتيب و نوع 
  .لوح االقروز

استخدم الكمبيوتر لكي يقرأها بشكل إيل و ذلك بتعريض لوح  و لتسهيل عملية القراءة
 طريق وحدة استشعار و مضخم للنبضات االقروز إىل أشعة ليزر و عن

(photomultiplier )  الدي ديوكسي نيوكليتيد و مث  حيدد نوعيستطيع الكمبيوتر أن
ًيرتبها و يطبعها و يعطيك رمسا بيانيا الماكن كل محض و ال تستخدم املواد .نووي و باأللوان ً

توضع  ( fluorescent)عنها مبادة مضيئة املشعة يف القراءة اآللية بالكمبيوتر بل يستعاض
أي أربعة ألوان ( خمتلف عن اآلخرنيوكليتيد لون على الربمير على أن يكون لكل دي ديوكسي

متر مجيع القطع يف ممر واحد كما هو واضح يف الرسم  و بذلك ميكن أن) من املادة املضيئة
الكمبيوتر قابل للخطاء فانه يلزم التدقيق و املراجعة لتفادي  و نظرا إىل أن جهاز. اجلانيب

ر الساعة و حتت مظلة قامة أجهزة كمبيوتر عمالقة تعمل على مدا و لقد.حدوث األخطاء
من التسلسل النووي جلميع الدي إن ً)تقريبا% ٩٩(بالكشف الكامل مشروع اجلينوم البشري
و قد سبق ذلك الكشف عن التسلسل النووي لكثري من الكائنات  أي املوجود يف اإلنسان

  .املزيد احلية و العمل جاري ملعرفة
  (Vectors ) الناقالت

هي يف الغالب فريوسات أو قطع من احلمض ' فيكتور' ة اإلجنليزيةالناقل و اليت تسمى باللغ
هناك أنواع صناعية مت صنعها يف املختربات الطبية و هي  كما أن.النووي موجودة يف البكترييا
  .ألا يف األصل مصنعة من مواد موجودة يف الطبيعة يف العادة مواد شبه صناعية

 
 

  البالزميد



و هو عبارة عن قطعة صغرية من احلمض النووي قابلة للتكاثر من اشهر الناقالت ، و هي
و هي شبيهة بالفريوس الصغري و .عن بقية احلمض النووي املوجود يف الكروموسومات  مبعزل
  .ال حتتوي على طبقة خارجية من الربوتني لكنها

 النووي موجود يف البكترييا خاصة يف االي و البالزميد عبارة عن قطعة من احلمض .
و لدية القدرة على التكاثر الذايت و . (Yeast ) و بعض أنوع اخلمرية (E.Coli)كويل

  مبعزل من بقية الكروموسومات
كما أن هناك بالزميدات تستطيع التكاثر داخل البكترييا و اخلمرية يف آن .اخللية املوجودة يف

هناك البالزميد و يوجد نوعان من البالزميد على حسب نوع احلمض النووي فيها ف .واحد
و  .( RNA) و نوع أخر مصنوع من األر إن أي ( DNA) من الدي إن أي املصنوع

البالزميد فمنها الصغري و منها الكبري كما أن منها ما ال حيتوي على  هناك أنواع عديدة من
و باإلضافة إىل وحدة التكاثر .هناك أنواع كبرية حتتوي على عدة جينات أي جني بينما

على البالزميد هناك الكثري من اجلينات اليت قد تكون على البالزميد و هي  وجدالذايت امل
للعلماء يف عملية نسخ اجلينات و القطع النووية فمثال فد يوجد على البالزميد جني  مفيدة
 و هذه اجلينات احلامية من.يكافح املضادات احليوية كاملبيسيلني و الترتسيكلني  خاص

عليه  عد يف التعرف و عزل البكترييا اليت حتتوي على البالزميد الذياملضادات احليوية تسا
و يعتقد )النووية للمزيد راجع عملية نسخ اجلينات و القطع(اجلني الذي كنا ننوي استنساخه 

اكتسبت غالف بروتيين  نظريا أن الفريوسات املنتشرة يف األصل كانت بالزميدات حيث أا
  .ًخارجي و أصبحت فريوسا

 
  مخرية اخلبز واع البالزميد اليت تنمو يفأن
 
 
 

YIP, yeast integrating plasmid = selectable marker 
+cloning sites  



YRP, yeast replicating plasmid = YIP + ARS origin of 
replication  

YEP, yeast expression plasmid = YIP + 2 micron origin of 
replication  

YCP, yeast centromere plasmid = YRP + centromere 
sequence  

 
  : (Viral Vectors ) الناقالت الفريوسية

و هي عبارة  .(Phage ) الفريوسات البكتريية املعروفة بالفيج إن اشهر هذه األنواع هي
ومن اشهر أنواع الفيج ما يسمى بفيج . مغطاة بغالف بروتيين عن قطعة من الدي ان أي

وهذا النوع من  .E. coli فريوس موجود يف االي كويل و هو (lambda phage) ملدا
ّو لقد حورت هذه .الدي إن أي حىت غاية كيلوبيز الناقالت تستطيع أن حتمل قطعة من

 ) فعال سبيل املثال الكوزميد.من الدي إن أي الفريوسات لكي تستطيع محل كمية اكرب
Cosmids ) جني جزء ي ان تسمى الالصقةالد قطعة من(عبارة عن cohesive 
sequence و تعرف خمتصرة بالكوز Cos sequence) ليمبدا من فيج(Phage ) 

الباك  و ( ٤٠kb( كيلوبيز ٤٠و الذي يستطيع نقل حىت  ( Plasmid) مع بالزميد
 PAC P1-derived Artificial)  الصناعي١الفريوسي املسمى بكروموسوم يب 

Chromosomes / ) ١وير للفيج يب عبارة عن حت (P1 Bacteriophage )  و
  ..البالزميد إضافته إىل

Cos sequence from Lambda phage + Plasmid Cosmid  
P1 Phage + Plasmid PAC  

Modified E.coli fertility plasmid-factor BAC  
  :( Artificial Chromosomes) الكروموسومية الصناعية الناقالت

كبرية من الدي إن أي فقد قام بعض العلماء بتحوير بعض  نقل إحجامنظرا للحاجة إىل 
و يوجد حاليا ناقالت على شكل كروموسوم و فيها .ذه املهمة الناقالت الطبيعية لكي تقوم



و من هذه األنواع ما يعرف بــ الياك او .على شكل كروموسوم القطع األساسية لكي تعمل
و  ( Yeast Artificial Chromosomes / YAC)الصناعي كروموسوم اخلمرية

و الياك عبارة عن قطعة من الدي .( kb ٥٠٠(كيلوبيز  ٥٠٠الذي يستطيع نقل أكثر من 
و مركز  (Telomeres ٢(للكروموسوم ان أي مرتابطة و حتتوي على طرفني

 Autonomous replicating)و مركز للتكاثر (Centromere)للكروموسوم
sequence ARS).البكترييبينما الباك (Bacterial Artificial 

Chromosomes / BAC ) ١٥٠( كيلوبيز ١٥٠و الذي يستطيع محل حىت kb ) 
 E.coli fertility)ببالزميد تناسل بكترييا االيكويل هو حتوير للبالزميد املعروف
plasmid-factor)).  

  حجم الدي ان أي الذي يستطيع محلة Vector الناقل نوع
  Standard plasmid 0- 10 KB البالزميد

  Lambda Bacteriophage 0-23 Kb ملبدا بكترييوفيج حمور
  Cosmid 30-44 Kb كوزميد

  Bacteriophage P1 70-100 Kb ١بكرتيوفيج يب 
 -P1 P1Artificial chromosome PAC 130  الصناعي١كروموسوم يب 
Kb 150  

 Bacterial Artificial Chromosome BAC كروموسوم البكترييا الصناعي
  Kb ٣٠٠حبد أقصى 

-Yeast Artificial Chromosome YAC 0.2 كروموسوم اخلمرية الصناعي
2 Mb  

  :(Cloning)النسخ واالستنساخ
و .منها ُيشتهر بني الناس كلمة االستنساخ نظرا الرتباطها خبلق الكائنات أو إنشاء نسخ

األصل من  لية إنشاء صورة طبقالكن باملصطلح الطيب فان كلمة نسخ أو استنساخ تعىن عم
حي  و قد يكون النسخ لقطعة من الدي إن أي أو نسخ كائن.املادة اليت يراد نسخها

نستخدم  و ال شك أن لغتنا العربية تفرق بني كلمة نسخ و استنساخ و لكننا سوف.متكامل



عربية ال و يف كلمة استنساخ باللغة. كلمة نسخ أو استنساخ يف حديثنا لنعين نفس الشيء
  .(Clone) وينتج عنه نسخة أو مستنسخ(Cloning ) تعين

 Nature 385, 810-13, 1997) و فريقه العلمي بنشر... الدكتور عندما قام
 زاد ١٩٩٧عام ) خمترب روزيلني ( يف احد خمتربات اسكتلندا ' دويل' خرب استنساخ النعجة(

يف احلديث عن استنساخ اإلنسان و مبوضوع االستنساخ و زاد الفضول العلمي  اهتمام العامل
اخلرب الكثري من التحفظات الدولية من كثري من املراكز الدينية و العلمية على  فجر ذلك
  .األخالقي من عملية استنساخ اإلنسان اجلانب

بني العامة يف احلديث عن عملية خلق  و بعد ذلك اخرب أصبحت كلمة استنساخ تستخدم
و .البس بني الكثريين يف معىن هذه الكلمة إلنسان و بذلك بدأنسخة أخرى من احليوان أو ا

يستعملون هذه الكلمة يف اإلشارة إىل عملية صنع نسخة  ال شك فان العلماء كانوا و مازالوا
و لذلك فالعلماء . بالضرورة خلق أو نسخ كائن حي بالكامل من أي مادة وراثية و ليس

  :  أنواع٣إىل  يقسمون االستنساخ أو النسخ
و مبا يعرف  نسخ أو استنساخ القطع من الدي إن أي عن طريق اهلندسة الوراثية -1

  . ( Recombinant DNA technology ) بتهجني الدي إن أي
  Reproductive cloning التكاثري أو اجلنسي االستنساخ -2
  Therapeutic cloningاالستنساخ العالجي -3

  .أي عن طريق اهلندسة الوراثيةنسخ أو استنساخ القطع من الدي إن 
 ما يهتم به العلماء يف باب االستنساخ هو نسخ قطع من الدي إن أي كانت هذه القطع إن

 و).أي كل الدي إن أي املوجود يف الكائن احلي(أو مجيع اجلينوم)مورث(عبارة عن جني
 يام بنسخو حيتاج العلماء للق. اشهر العمليات اليت جترى هي نسخ قطعة من الدي إن أي

 القطع ألم حيتاجون إىل كمية كبرية من هذه النسخ و ذلك لندرة استخالصها يف كل مرة
 و على سبيل املثال.من داخل اخللية و ذلك لوجود التعقيدات اإلنشائية للكروموسومات 

-Beta )فان اجلني املنتج لسلسة بيتا يف اهليموجلوبني و املعروف مبورث ببيتا جلوبني
Globin Gene)  و (من حجم الدي إن أي الكلي يف اخللية% ٠.٠٠٠٠٥ميثل فقط

 )كما أن اجلني العمالق و املعروف جبني الدسرتوفني).باليني قاعدة نووية٣يرتاوح ب  الذي



Dystrophin Gene ) ميقابيز ٢.٥و الذي يرتاوح حجمه بال 
)٢.٥Megabases ) يف من احلجم الكلي للدي إن أي% ٠.٠٨من  ال ميثل أكثر 

إجراء نسخ هلذه اجلينات أو القطعة من الدي إن  و لذلك فان العلماء حيتاجون إىل.اخللية
  :و هناك طريقتان رئيسيتان للنسخ.التجارب عليها أي لكي يتسىن هلم التعامل ا و إجراء

  (Cell-Based DNA cloning)اخلاليا احلية النسخ عن طريق استخدام -1
و ذلك  (Cell-Free DNA cloning)احلية الياالنسخ عن طريق غري اخل -2

سوف نورد .(Polymerase chain reaction PCR )باستخدام اليب سي أر
  .هلذه الطريقة صفحة مستقلة إنشاء اهللا

 
  (Cell-Based DNA cloning) طريق استخدام اخلاليا النسخ عن

  :احلية على ثالث خطوات يرتكز النسخ باستخدام اخلاليا
 

 دي إن أي من ناقل يم قطعة مهجنة من الدي إن أي املراد نسخها وتصم -1
(Vector) اإلنزميات  و ذلك عن طريق استخدام.و لدية القدرة على التكاثر

  .(Restriction enzymes)القاطعة
 

1- Construction of recombinant DNA molecules by in 
Vitro attachment to Replicon(Vector).  

 
 املهجنة و اليت هي بداخل الناقل إىل خلية حية و يف العادة تستخدم  القطعةنقل -2

  .(Yeast )او اخلمرية E,coli) خاصة النوع املعروف بااليكويل ( Bacteria)البكترييا
 

2-Transformation using bacteria or yeast  
 

املهجنة و السماح هلا البكتريية اليت حتتوي على الناقل و القطعة  اختيار املستعمرات -3



  .أو يف حماليل سائلة (Culture Plates)أطباق الزراعة عن طريق.بالتكاثر
 

3- Selective propagation of cell clones.  
 

  .منها بكميات كبرية استخالص القطع املهجنة و استخراج الدي ان أي-4
 

3- Isolation of recombinant DNA clones  
  جنة من الدي إنالقطع مه تصميم -1

املراد نسخها على االنقسام أو  يعتمد النسخ باستخدام اخلاليا احلية على قدرة القطعة
أن قطع الدي إن أي العادية ليس  و ال شك.التكاثر الذايت عندما توضع داخل اخللية احلية

ادخلوا قاموا بتجاوز هذا األمر بان  لديها القدرة على التكاثر الذايت و لذلك فان العلماء
املعروفة بقدرا على التكاثر  ( Vectors )القطعة اليت يريدون نسخها يف ناقل من النواقل

نوع الناقل فان طريقة إدخال قطعة الدي ان  و بغض النظر عن).راجع موضوع النواقل(الذايت
  :و هذه اخلطوات ببساطة كما يلي.واحدة أي املراد نسخها إىل الناقل تقريبا

يضاف إليها إنزمي قاطع حمدد و ليكن مثال إنزمي  م حتديد القطعة املراد نسخهابعد أن يت -1
  .أي يف مكان حمدد حسب التسلسل النووي فيقوم هذا اإلنزمي بقطع الدي إن)أ ( 

  .بقطعة أيضا يف نفس التسلسل النووي يضاف نفس اإلنزمي للناقل و الذي يقوم -2
فتتداخل . ّباإلنزمي القاطع إىل الناقل املقطع تضاف القطع املراد نسخها بعد قطعها -3

فنشاء من ذلك قطعة . قطع الدي إن أي املراد نسخها التسلسالت النووية بني الناقل و بني
و ترتبط قطعة الدي إن أي البالزميد من .املراد نسخها مهجنة من الناقل و بداخله القطعة
 يضاف إنزمي يسمى ليقيز أو رابطة ضعيفة لذلك أطرافها برابطة هيدروجينية و هي

قطعة الدي إن أي و التناقل إىل رابطة  لكي حيول الرتابط بني ( Ligase)الالصق
  ( Covalent Bond)قوية

استخداما هي البالزميد و لكن ميكن استخدام الفيج أو الياك أو أي ناقل  إن أكثر لناقالت
ادة كرب القطعة املراد حيدد نوع الناقل املراد استخدامه هو يف الع و الذي.أخر



حالة القطع الصغرية يستخدم البالزميد أو الفيج بينما يستخدم الياك أو  ففي.استنساخها
  .القطع الكبرية الباك يف حالة

  نقل القطعة املهجنة و اليت هي بداخل الناقل إىل خلية حية -2
الزراعة و   عمليةيف (E.Coli)يف الغالب تستعمل البكترييا خاصة النوع املعروف االيكويل
 ٢٠تقريبا كل  تنقسم البكرتيا(ذلك لسهولة إدخال الناقل إليها، و إىل سرعة انقسامها 

احلماية من املضادات  ، إضافة إىل توفر طرق االختيار خاصة اليت تعتمد على خاصة)دقيقة
ألخرى حتتاج بينما الناقالت ا و يدخل البالزميد أو الفيج تلقائيا إىل داخل البكترييا.احليوية

بالبكترييا أو تعرض إىل نبضة كهربائية  إىل مساعدة ،و يف العادة بتغيري تركيز األمالح احمليطة
و من طبيعة البكرتيا إا تنقسم تلقائيا .الناقالت لكي يسمح اجلدار احمليط بالبكترييا بدخول

  .و بشكل سريع و كذلك البالزميدات
  يت حتتوي على الناقل و القطعة املهجنةاختيار املستعمرات البكتريية ال -3
 تكاثر اخلاليا البكتريية و تكاثر البالزميد اليت بداخلها ينتج لدينا أعداد كثرية من مع

فيه  و لكن قد يكون يف داخل الطبق الذي زرع.املستعمرات البكتريية و ا البالزميد املهجن
على   املهجن و لكي ميكن التعرفالبكرتيا بعض البكرتيا اليت ال حتتوي على البالزميد

عليها  البكترييا اليت حتتوي على البالزميد املهجن فنه يف العادة يقام باستعمال ناقالت
أو الترتسيلني  جينات واقية من املضادات احليوية، كاجلني الواقي من املضاد احليوي امبيسيلني

حتتوي على  كتريية الو بذلك فاملضاد احليوي سوف مينع تكاثر أي خلية ب. و غريها
  .البالزميد املهجن و الذي علي اجلني الواقي من املضاد احليوي

  .استخالص القطع املهجنة و استخراج الدي ان أي منها بكميات كبرية -4
على املستعمرات اليت حتتوي على البالزميد املهجن فانه ميكن نقلها إىل طبق  ُبعد أن يتعرف

و هذه البكترييا يكون فيها أعداد كثرية . لكي تستمر بالتكاثرحيافظ عليها و تغذى جديد و
 و يستفاد من هذه القطع املنسوخة يف القيام.البالزميد و بذلك تنتهي عملية النسخ من

حماولة  باملزيد من البحوث أو التجارب عليها كان يقام مثال إنتاج مكتبة من الدي إن أي أو
البالزميد على  ميكن حتوير هذه العملية حبيث حيتويكما .استنتاج التسلسل النووي للقطعة

الزراعة إلنتاج  بدل و من مث حتوير املراحل األخرية من (cDNA)قطعة من سي دي إن أي



بعض اهلرمونات  و هذه الطريقة هي اليت تستعمل يف إنتاج. بروتني بدال من الدي إن أي
 كهرمون النمو


