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الهدف من المحاضرة•

.يتعلم الطالب انواع الخاليا المكونة للكائنات الحية•

.معرفة انواع الكائنات الحقيقية النواة والبدائية•

.DNAو RNAيستطيع الطالب ان يميز بين مهام كل من •



Cellsالخاليا •

.تمثل وحدات العمل الرئيسية في جميع نظم الحياة•

.كل كائن حي يمتلك نوعا معين من الخاليا يختلف جذريا عن باقي الخاليا االخرى•

 خاليا بدائية النواةcellsprokaryotic تمثل الكائنات البدائية النواةMycoplasma 
،Eubacteria

 خاليا حقيقية النواةeukaryotic cells تحتوي على الحمض النووي داخل النواة تمثل
Animals ،Plantsالكائنات حقيفة النواة 



Prokaryotes and Eukaryotesالكائنات بدائية وحقيقية النواة •

 الحياة هناك ثالثة فروع رئيسية لشجرة األدلة والدراسات وجد ان وفقا ألحدث(Tree of 
life.)

.I كائنات بدائية النواةProkaryotes

.والبكترياArchaeaوتشمل 

.I كائنات حقيقية النواةEukaryotes

fungiوالفطريات والحيوانات وتشمل النباتات 

algaeوبعض الطحالب 



الحيةالمشتركة للكائنات الصفات •

.I الطاقة الكيميائية تكون مخزونة على شكلATP.

.II المعلومات الوراثية تكون مشفرة بواسطةDNA.

.III تتم عملية نقل المعلومات الوراثية من خاللRNA.

.IVتتضمن الرايبوسومات في علمية الترجمة.

.Vتكون طرق التمثيل الغذائي مشتركة.

.VIتكون البروتينات متشابهة بين الكائنات الحية المختلفة  .



.تقوم الحياة على ثالثة جزيئات رئيسية•

DNA -1(Deoxyribonucleic acid) الخليةمعلومات عن كيفية عمل يضم.

RNA -2(Ribonucleic acid)  على ترجمة المعلومات المخزونة في يعملDNA الى
.بروتين من خالل نسخ هذه المعلومات ثم تحويلها الى بروتين

ى إشارات إلى خاليا أخرتعمل على ارسال األنزيمات التي تكون ( Proteins)البروتينات 3-
.التي تعتبر اكبر كتله بروتينيةاجسامنا وتنظم نشاط الجينات وكذلك تكون 



DNAتركيب 

منيتركبوالذيمزدوجحلزونيهيكلمنDNAيتكون•

سكرجزيئة

فوسفاتمجموعة

ناتروجينيةقاعدة

3الى5منالنوويالحمضسلسلةقراءةنستطيع

•5’ ATTTAGGCC 3’

•3’ TAAATCCGG 5’



DNAلجزيئات أخرى، إذ إن باإلضافة  DNAمنمنظمة عبارة عن شرائط الكروموسوم •
.يترتب بطريقة معينة ليشكل الكروموسوم

.تكون على شكل حزم خطية لتشكل الكروموسومeukaryotesفي الكائنات حقيقة النواة 

عبارة عن حلقة مفردة DNAيكون شكل المادة الوراثية prokaryotesفي بدائية النواة 
.وتعرف على انها كروموسوم دائري او بكتيري



اليا،الخجميع)الجسميةالخاليافييوجد•
لالنسان(الجرثوميةالخالياوماعدا
كروموسوم22منمؤلفةمنزوجين

XYو(لالناث)XXالىباالضافة
.كروموسوم46لتكون(للذكور)

22علىتحتويالجرثوميةالخاليا•
كروموسومY=23اوX+كروموسوم

Karyogram of human male using Giemsa staining
(http://en.wikipedia.org/wiki/Karyotype)



RNA

RNAالريبيالنوويالحمضيشبه•
يكونكيميائياDNAالنوويالحمض
.فقطواحدضفيرة

.لباليوراسالثايمينخاللهمنيعوض•

للقيامRNAمنمختلفةانواعتوجد•
.المختلفةالوظائفمنبالعديد

tRNA linear and 3D view: 

http://www.cgl.ucsf.edu/home/glasfeld/tutorial/trna/trna.gif



DNAالية تدفق المعلومات في شريط •



Proteinsالبروتينات 
منمؤلفة)الببتيداتمتعددةمركبات•

عمترتبط(امينيةاالحماضمنسلسلة
.ببتيديةرابطةبواسطةبعضها

االحماضمنكبيرعددوجودرغم•
السالسلأنإالالطبيعةفياالمينية

منهانوعا20سوىتحتويالالبروتينية
فقط

جميعاناالستثنائيةاالمورمن•
الحيةالكائناتانواعجميعفيالبروتينات

هافعاليتاووظيفتهاعنالنظربغض
منالمجموعةنفسمنالحيويةمبنية

والتيالعشرينالقياسيةاالمينيةاالحماض
Urease enzyme from Helicobacter pylori.الحيويةالفعاليةعديمةوحدهاتكون



االحماض االمينية
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النقل خالل الغشاء الخلوي
Transport Across Cell Membrane
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الهدف من المحاضرة•

.فعاليفهم الطالب كيف تحافظ االغشية الخلوية على االتزان البدني من خالل النقل ال•

.فةيتعلم الطالب من خالل درس مختبري كيفية انتقال المواد عبر التراكيز المختل•

.يتعلم الطالب االختالفات بين انواع النقل عبر االغشية الخلوية•



المقدمة

Passiveالسلبيالنقل transportوالذيالخلويالنقلانواعاحدهو

االنتشارطريقعنالخليةغشاءعبرالموادانتقالخاللهيجري

diffusionزتركيذووسطمنالموادتنتقلحيث.طاقةاستخداموبدون

لىعالجزيئاتارتدادعند.فيهلتتعادلعاليتركيزذووسطالىواطئ

ناتالشحتحملوالتيالصغيرةالجزيئاتهذهفإنالخليةغشاءجانبي

عواملالىالحاجةدونالخلويالغشاءعبرالمرورعلىقادرةتكون

ىعلالقادرةالصغيرةالجزيئاتعلىاألمثلةمنمرورهالتسهيلآخرى

جينواألكسالكربونأكسيدثانيهيالطريقةبهذهالخليةغشاءاختراق

كانتإذا.(الماءانتشارطريقةهوOsmosisالتناضح)والماءالجزيئي

المرورىعلقادرةتكونلنفانهاقويةشحنةلديهاأوجًداكبيرةالجزيئات

اآلخرالجانبإلىللوصولtransportactiveالنشطالنقلوستتطلب

.الخليةغشاءمن



Simpleالبسيطاالنتشار diffusion:منمادةحركةهو
هذه.ضمنخفتركيزذاتمنطقةإلىالتركيزعاليةمنطقة
.توازنحالةفيالجسيماتستضعالعملية

مـنالمـاءجزيئـاتانتقـالهوOsmosisالتناضح
إلىالمذابـةالمـادةفياألقـلالتركيـزذيالمحلـول
لوبشكنفاذيغشاءخاللتركيـزا  األكثـرالمحلـول
هذهوجدوتانتقائينفاذيغشاءهوالخليةغشاء.انتقائي

ادالمولبعضيسمححيثالخالياجميعفيالخاصية
هذايُعرفوهذاالطاقةاستخدامدونبحريةبالمرور
passiveالسلبيبالنقل transport.

الطاقةباستخدامالغشاءعبرالموادمروريُعرف
activeالفعالأوالنشطبالنقلATPباستخدام

transportمثـلةالكبـيرالجزيئـاتنقـلبواسـطتهيـتم
الوسـطمـنوالدهنيـةاألمينيـةواألحمـاضالسـكريات،

.تركيـزااألكثـرالوسـطإلىاتركيـز  األقـل



الجراء التجربة المختبرية يرجى التاكيد على شروط السالمة المختبرية

ن أن تأكد م. يجب على الطالب ارتداء نظارات واقية وسترة المختبر أثناء العمل في المختبر
.BETADINEالطالب ليس لديهم حساسية من 

اليود : تحذيرIodineسام وقد يتسبب في صبغ المالبس.

المواد الالزمة الجراء التجربة

نظارة مختبرية. 1

.Beaker 2

ملعقة. 3

نشأ الذرة . 4cornstarch

اكياس بالستيكية . 5Sandwich baggies

قطرة عين او ماصه. 6

كوب قياس. 7

ماء. 8

محلول اليود. 9



:اإلجراءات

.ضع ملعقة واحدة من نشا الذرة في كيس بالستيكي. 1

.كوب من الماء إلى الكيس وإغالق بالشريط المطاطي½ أضف . 2

.امزج بلطف وسجل لون المحلول في السجل المختبري. 3

500أكبر من beakerالى نصف بالماء مع مراعاة عدم اتستخدم beakerملء الدورق . 4
.مل

سجل اللون في سجل . ومزجه بلطفbeakerقطرة من اليود إلى دورق 20-15إضافة . 5
.المختبر

.دقيقة20-15ضع برفق الكيس البالستيكي في محلول اليود واتركه لمدة . 6

دقيقة20اللون بعد  بداية التلون

في الدورقالمحلول

في الكيسالمحلول

البيانات المطلوبة



.كيميائيتفاعلبينهمااليحدثأكثرأومادتينمنمتجانسخليط---Solutionمحلول

.يةغازأوصلبةأوسائلةموادتكونوقدالمحلولفىأقلبكميةتوجدالتىالمادةهو----Soluteالمذاب

.المحلولفىأكبربكميةتوجدالتىالمادةهي---Solventمذيب

Hypotonicالتوترواطئمحلول Solution----منأوطأتنافذيضغطايمتلكالذيالمحلولاوالمادة

أوطأمذابةالالموادتركيزفيهيكونوسطفيالحيالكائنخليةوضعذلكعلىمثال،معهالمقارنالمحلول
.Hypertonicالتوترمفرطمصطلحعكسعلىوهيانفجارهاالىيؤديمماالخليةتلكداخلتركيزهامن

Hypertonicالتوترمفرطمحلول Solution---المحلولمنأعلىتنافذيا  ضغطايمتلكالذيالمحلول

حالةحدثتالخليةفيسائدا  يكونوعندما.الطبيعيالضغطمنأعلىحالةفييكونانهأي،معهالمقارن

الموادركيزتفيهيكونوسطفيالحيالكائنخليةوضعذلكعلىمثال،العضالتفيمتكاملغيرارتخاء

.الخليةداخلتركيزهامنأعلىالمذابة

Isotonicالتوترمتساويمحلول Solution---اوالمحاليلالغشاءجانبيعلىنفسههوالمذابتركيز

.للخليةاالزموزيالضغطتراكيزنفسلهاالتي





تحليل النتائج بعد اجراء التجربة

النشا؟أم بناء  على مالحظاتك ، أي مادة تحركت ، اليود . 1

؟كيف حددت هذا. 2

فذة من الناهي المادة ما الكيس البالستيكي بمثابة غشاء الخلية في هذا المختبر ، كان . 3
خالله؟

في لمحلول له اما هو اللون الذي تتوقع أن يتحول الكيس البالستيكي نفاذ للنشأ، إذا كان . 4
الدورق؟
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االحياء الجزيئيمختبر في اإلرشادات 
Instructions of Molecular Biology 

Laboratory

المحاضرة الثالثة
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المحاضرةالهدف من •

ان يتعلم الطالب في نهاية المحاضرة•

.االجراءات الضرورية عند استخدام المختبريفهم الطالب •

.كيفية ادارة النفايات الخطرةيتعلم الطالب •

.مختبراالليات المتبعة في حسابات الجزيئية للمواد الكيميائية داخل اليتعلم الطالب •



المقدمة

القيامريالضرومنكان,تجريبيعملعلىتستندأنيجبعلميةحقيقةأونتيجةأيأنبما
.عيةواقبصورةمشاهدتهايتمعندماأعمقيكونالعلميةالظواهرفهمان,التجاربمنبعدد
لمختبراليصبحجيدوتنظيمإدارةإلىتحتاجالتياألعمالمنكغيرهألمختبريالعملان

يتمولكيلهاأجمنوجدالتياألهدافويحققفعالبشكلالعمليةالمسيرةيخدممثاليامختبرا  
األعمالجميعومعرفةبهاالتاماإللماميجبألمختبريهاإلرشاداتمنالعديدهناكذلك

.ألمختبرياألداءبمستويالنهوضعلىتساعدالتيوالفنيةاإلدارية

:التاليةالتعليماتإتباعيجبالمختبرداخلعملأوتجربةبأيالقياموقبل

:والتقاريرالتجاربسجالت:أوال

لسنةاخاللالمختبرفيانجازهايتمالتيالتجاربتدوين(الدفاتر)السجالتتتضمن
.والنتائجالبياناتوتسجيلالتجاربكتابةفياإلرشاداتالطالبيتبعانويجب,الدراسية



:قواعد السالمة في المختبر: ثانيا

:إن السالمة بمفهومها الحديث والشامل تعني المحافظة على عناصر اإلنتاج الرئيسية التالية 

اإلنسان داخل المؤسسة وخارجها. 1.

.المواد الخام والمواد المنتجة2.

األجهزة وأدوات اإلنتاج. 3.

البيئة المحيطة من ماء وكهرباء وتربة. 4.

:الوقاية الشخصية داخل المختبر وتتضمن األتي

وقاية العيون . 1 :-

.  يمنع ارتداء العدسات الالصقة أثناء العمل في المختبرات •

.  النظارات الشمسية التجارية ليست وقائية داخل المختبر •

القفازات . . يجب استخدام القفازات المالئمة لنوع المادة الكيماوية : 2

عدم اآلكل والشرب والتدخين داخل المختبر. 3  .

ارتداء الصدرية داخل المختبر لتجنب تلوث المالبس بالمواد الكيميائية والصبغات. 4  .

تعقيم مكان العمل قبل البدء وبعد االنتهاء من العمل. 5  .

يتم العمل داخل كابينة معقمة مع التأكد من عدم وجود أي تيارات هوائية ملوثة. 6.



:إدارة النفايات الخطرة

رة المخلفات العمل بالمختبر يؤدي إلى تكون فضالت ومخلفات وبالتالي تبرز ضرورة إدارة هذه المخلفات وتشمل إدا

كد من وعند التخلص من المخلفات الضارة يجب التأ. إعادة استخدامها, إعادة تدويرها, معالجتها, التخلص منها: على

:منها أنها لن تحلق الضرر باإلنسان أو الممتلكات أو البيئة وهناك قواعد للتعامل مع نفايات المواد الكيماوية و

المواد الكيماوية القابلة للذوبان في الماء فقط هي التي يمكن التخلص منها من خالل المغاسل. 1.

محاليل المذيبات القابلة لالشتعال يجب تخفيفها إلى درجة كبيرة بالماء قبل أن تسكب في المغس. ل تجنبا لمخاطر 2

.الحريق الذي قد ينشأ عنها 

األحماض والقواعد القوية يجب تخفيف درجة حموضتها. 3.

المواد ذات السمية العالمية يمنع التخلص منها داخل المغاسل مثل . .رهاكروم وغي,زرنيخ , نيكل , الزئبق : 4

بما أن شبكة المغاسل داخل المختبر متصلة مع بعضها فإن سكب مادة من خالل مغسل أحد المختبرات ق. د يسبب 5

.تفاعل خطير عند التقائها مع مادة مسكوبة من مغسل أخرى لذا يجب الحذر واالنتباه الشديد لذلك 

الكميات الكبيرة من مركبات الفلزات الثقيلة تسبب تلوثا خطيرا  لمصادر المياه الجوفية ولشب. كة المجاري نفسها لذا 6

.يجب االبتعاد عن سكبها في المغاسل

ال تسكب المواد الغروية والصلبة في المغاسل منعا النسدادها . 7.



-: األهداف الرئيسية لهذا المختبر تتضمن اآلتي 

.وأهميتها Buffer solutionsالمحاليل المنظمة 1.

تعريف . .المحلول2

تصنيف . :المحاليل على أساس 3

.A المذيب والمادة المذابة طبيعة

.B دقائق المادة المذابة حجم

.C المادة المذابة للمذيب نسبة

.D الكهربائيتوصيلها للتيار درجة



:التعبير عن تركيز المحلولطرق 

وهناك طرق عديدة للتعبير عن تلك التركيز منها , بالمحلول الموجودين ( Solvent)والمذيب ( Solute)نحدد كمية كل من المادة المذابة أن يجب نوضح فكرة المحلول والذوبانية لكي 
الموالرية

:من القانون التالي وذلك ( بالملالمركز من المحلول المحلول الذي سوف يؤخذ اي حجم )يمكن حساب حجم المحلول االول 

M1 × V1 = M2 ×V2

× C1 ×V1 = C2وقد يكتب هذا القانون في بعض المصادر بالشكل  V2

.المحلول األول ( موالرية)تركيز هو   M1علما ان 

.المحلول األولحجم  V1و 

.المحلول الثاني( موالرية)تركيز  M2و 

.حجم المحلول الثاني V2و 

:مالحظة

.فيجب توحيدها ويتم ذلك بالضرب أو بالقسمةغير موحدة وإذا كانت , (الوزن)عندما نستخدم هذا القانون يجب أن تكون وحدات القياس موحدة لكل من الحجم والتركيز 

؟موالري Hydrochloric acid 12.1من محلول  Hydrochloric acidموالري محلول 1مل من 100حضر : مثال 

× M1نطبق القانون : الحل  V1 = M2 × V2 نحصل علىوالتعويض:

V1 = (1M ) × (100 ml ) × (12.1 M)

:من طرفي المعادلة نحصل على  Mوباختصار ال 

V1= 100 / 12.1 = 8.26 ml from concentrated HCL

.مل 100ونرجه بشكل جيد ثم نكمل الحجم إلى الماء المقطر مل من 50المركز ونضعه في دورق زجاجي ثم نضيف إليه حوالي  HCLمل من محلول 8.26نأخذ إذن 



-Sigma-Aldrichhttps://www.sigmaaldrich.com/chemistry/stockroom-reagents/learningموقع 
center/technical-library/molarity-calculator.html

https://www.sigmaaldrich.com/chemistry/stockroom-reagents/learning-center/technical-library/molarity-calculator.html
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اج التقانات الحيوية وتطبيقاتها في االنت
الحيواني

Applications of Biotechnology 
for Animal Production

الجزء العملي

الرابعةالمحاضرة 

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



الهدف من المحاضرة•

في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطالب•

.تعريف التقانات الحيوية واهميتها•

.مجاالت التقانات الحيوية•

.DNAاالليات المتبعة في تحضير واستخالص •



اجلمنيةوصناعتكنولوجيةألغـراضوتطبيقاهـاالحياتيةالعلومتسخير:الحيويةالتقانات

.اإلنسانخدمة

اجإلنتحيواناونباتسواءالحيةالكائنـاتمعيتعاملBiotechnologyالحيويةالتقنيةعلمإن

نشطالماضي8القـرنفيالصناعيةالثورةتقدمومعلإلنسانالخدماتبعضلتقديمأوالمواد

طفرةأحدثممادية،التقليالحيويةالتقنياتكفاءةتحسينفيالمبتكرةاآلالتاستخدامفياإلنسان

،وغيرها....األمراضوتشخيصاللقاحاتوإنتـاجوالحيـوانيالنبـاتياإلنتاجمجاالتفيكبيرة

النوويحمضالتركيبإعادةوتقنيةالوراثيةبالهندسةيسمىمـاالحديثـةالتقنياتأهمبينومن

DNAـينيالجبـالعالجيسـمىماأوونقلهاالحيواناتفيالوراثيةالشفراتمعالجةوكـذلك،

صاديةاالقتالمزرعـةلحيواناتاألجنةأعدادوزيادةوالحيوانيةالنباتيةاألنسجةزراعةوكذلك

دامواستخ(األنابيبأطفال)الخـارجياإلخصـابطريقعناإلنسانعندالعقمحاالتوعالج

لخلوياوالدمجاالستنساخطرقاكتشافإلىباإلضـافةالخلـويالعـالجفيالجذعيةالخاليا

.والمختلفةالمتعددةالتقنياتمنوغيرهاطويلةزمنيـةلفتراتالخلويالحفظوطرق



الحيويةالتقاناتمجاالت

الموادنمالعديدتوفيرخاللمنوذلكالحيـاةمنمختلفةبجوانبوثيقةعالقةلهالحيويةالتقنيةعلمأن

كائنـاتلتشملويةالحيللتقنيةالبحثيةالمجاالتوتتنوعوالتسهيالت،الخـدماتمنالعديدتوفيرإلىباإلضافة

:منهاالحيويـةللتقنيةعديدةمجاالتفهناك،اإلنسانلخدمةتسخيرهابهدفمنهاأجزاءأومختلفـة

.والحيوانيالنباتياإلنتاجمجال:أوالا 

ا  .الصناعياإلنتاجمجال:ثانيا

ا  .الطاقةمجال:ثالثا

ا  .البحريةالثروةمجال:رابعا

ا  .البيئةمجال:خامسا

ا  .لإلنسانالصحيةوالرعايةالطبمجال:سادسا



الحيويةالتقاناتاساليب

:نوعينإلىتقسيمهايمكن

Biotechnologyالتقليديةالحيويةالتقانات.أ Traditional

واسـعةعةمجمووتشملالجزيئيةغيراألساليبالتقنيةهذهتستخدم

Cultureواألنسجةالخاليازراعةمثلالعملياتمـن

Tissue and Cells.نمالعديدعنمسؤولةالتقنيةهذهوتعتبر

نسانباإلالخاصةالعلميةاألبحاثفيشوهدتالتيالتحسينات

.والحيوان

Biotechnologyالحديثةالحيويةالتقانات.ب Modern

عامـلالتأسـاليبأيالجزيئيـةاألسـاليبالتقنيةهـذهتسـتخدم

النوويالحامضشريطيفيالمتمثلـةالوراثـيةالمادةمـعالمباشـر

الـتحكممثلالعملياتمنمجموعةوتشملDNAالريبـوزي

Geneticبالجينـات Manipulationتجميعأوارتباطهاوإعادة

DNAالوراثيةالمادة Recombinant



Molecularالجزيئيةالتقانات Techniques

يفالباحثينمعهايتعاملالتياالساسيةالمادةDNAوخصوصاالنوويةاالحماضتعد

معهالوالتعامالمادةهذهالستخالصمختلفةاساليبوثمةالجزيئياالحياءعلمحقل

.منها

DNADNAعزل• Isolation

حيثDNAاستخالصفيالروتينوتقليلالتسريععلىالحديثةالتقنياتساعدت

دراسةوالتضاعفالجراءتكفيالفممنمسحةاالنساندممنصغيرةعينةاخذبمجرد

.النايتروجينيةالقواعدتتابعات

DNAPurificationتنقية• of DNA

نوعينعلىتعتمد

اراستقرالىالسرعةتؤديحيثالمركزيالطردجهازيستخدم:المركزيالنبذ
.االنبوبقعرفيDNAمنهاالعاليالوزنذاتالجزيئات

االستخالصفيالفينوليستخدم:الكيميائياالستخالصDNAالعمليةهذهفي.



RNARemovalازالة• of unwanted RNA

RNAمنالتخلصفيتستخدمانزيماتهناك
االنزيماتهذهوتسمىتحلله،علىوتعمل

RibonucleasesجزيئاتتحللاذاRNAالى
.DNAعنفصلهايسهلقصيرةنيوكليوتيدات

Gelالهالميالكهربائيالترحيل•
Electrophoresis

يئاتالجزفصلعلىوتقومشيوعاالطرقاكثرمن
التيالكهربائيةالشحناتصافيعلىاعتمادا
.الجزيئيوالوزنتحملها

باتجاههالىDNAانجذابسببماهو\س
الترحيل؟عندالموجبالقطب



DNAفيديو يوضح طريقة استخالص 

• https://www.youtube.com/watch?v=jNtJL9qNBZI

https://www.youtube.com/watch?v=jNtJL9qNBZI
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قياس االحماض النووية
Nucleic Acids Quantification

الجزء العملي

الخامسةالمحاضرة 

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



الهدف من المحاضرة•

في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطالب•

.معرفة اليات تنقية وقياس تركيز الحمض النووي•

.مجاالت استخدامها•

.DNAاالليات المتبعة في تحليل •



RNAاوDNAونقاوةتركيزتقدير

Nucleicالنوويةاألحماضتقدر• acidsالنوويالحمضنقاءوتركيزمنللتحققDNAاو

RNAالعينةفيالموجود.

ثلمأخرىتطبيقاتفياستخدامةليسهلالنوويالحمضونقاوةتركيزمعرفةالمهممن•

PCR،Restriction digestion.

شيوعًاالطرقاكثرهومنSpectrophotometerالضوئيالمطيافباستخدامالتحليل•

.DNAلقياس

Agaroseاستخداميمكن• Gel ElectrophoresisعينةلتحليلDNAالنقاءأجلمن



طريقة. Spectophotometricالضوئيالمطياف1 Method

.(280\260)النقاوةنسبةوتكون(نانومتر280)البروتينتركيزقياسحالةفياما(نانومتر260)RNAاوDNAلقياس•

260الموجيينللطولينالضوئيةالكثافةبقيمةRNAاوDNAالنقيةالمحاليلفانبالتاليالعينةنقاوةعلىمؤشرتعطي(280\260)نسبة•

.القيمتلكعنوغيرهاكالبروتيناتالنوويالحامضلعينةملوثاتوجودحالةفيالقيمةوتقل2RNAو1.8DNAوهي280علىمقسوم

طريقة. 2NanoDrop

NanoDropالجهازلهذاموجودةنسخاحدث• 2000/2000c NanoDrop 8000, NanoDrop Lite2)تركيزبمعدل ng/µL –
15,000 ng/µL dsDNA)للعينةتخفيفبدون.

طريقة. 3Agarose Gel Electrophoresis

سالبةمشحنةلتحمالنوويةاألحماضأنوبماالكهربائيالتيارتأثيرتحتحجمهاعلىبناءً النوويةاألحماضلفصلتستخدمطريقةوهي

تحليلهالمطلوبالنوويالحمضجزيئةحجمعلىاعتماًداAnodeاألنودإلىCathodeالكاثودمنتنتقلالكهربائيالمجالتطبيقعند

.حجمهاعلىبناءً النوويةاألحماضلفصلsieveكمنخليعملمناسبجلتركيزتحضيريمكنالذي

طريقة. Agaroseباستخدامالقياس4 Gel

DNAمنالملوثةإزالةيمكنحيثالطريقةهذهباستخدامالعينةنقاءتحليليمكن / RNAاالحيانبعضفي.



NanoDrop 2000/2000c Spectophotometric Method



Requiredالمطلوبةاألجهزة Instruments
Laboratory drying oven
Autoclave
Micro-centrifuge
Safety cabinet class II
PCR Thermo-cycler
Electrophoresis set
UV documentation system
Bacterial growth incubator
Shaker
UV/VIS Spectrophotometer
Refrigerator (-20c and 4c)
Compound light microscopes
Microscope station

Vortex mixers
Hotplate and magnetic stirrers
Micropipettes and tips
Balances (Analytical and Digital)
Incubator Shaker
Ice Maker Machine
Water Distiller
pH Meter



Typesالكهربائيالترحيلفيالمستخدمالهالمأنواع of Gel Using in Gel Electrophoresis

Agaroseاألكاروزهالم Gelكرياتالسمنمتشابكةسلسلةعنعبارةالتقنيةهذهفيواسعبشكليستخدم

معقددةبكةشلتكوينهيدروجينيةبأواصربعضهامعوالمرتبطةومشتقاتهالكالكتوزمنالمكونةالمتعددة

Complex NetفتحاتهاتعتمدPoresاتالفتحكانتكلماعالياالتركيزكانفكلمااالكاروزتركيزعلى

التركيززادكلمافتركيزهعلىتعتمدالقطعفصلعلىالهالمقابليةانذلكمنيتضح،صحيحوالعكساصغر

واألكثر،سم12وبطول%2–0.5بينيتراوحاالكاروزهالمتركيزإن.الفصلقابليةزادتكلما

–20KbpالجزيئيالوزنكبيرةDNAقطعلفصليستخدموالذي%1–0.7هو"استخداما 200bp



Electrophoresisالترحيلالجهازتشغيل

طب غطاء الخزان بالشكل الصحيح لضمان الترحيل من القطب السالب الى القيوضع •
180وامبيرية  V 45فولتيةعلى  Power Supplyالقدرة تشغيل مجهز الموجب ويتم 

Mili-amber  كمرحلة اولىدقيقة 15ولمدة.

 80Vنعدل الفولتية الى ، دقيقة نسمع صوت المنبه من مجهز القدرة15انتهاء ال بعد •
.ساعةولمدة  180Mili-amberوامبيرية 

كمؤشر Bromophenol blueالمراقبة سير الترحيل من خالل حركة صبغة يتم •







DNAلجزيئاتمختلفةأطواللقياسمعيارعبارة•

DNAيتألف• Ladderأحجاممن(size)DNA
المرادDNAعينةحجملتحديدتُستخدممعروفة
.دراستها

عيناتعلىالنوويالحمضسلميحتويماعادة•
علىاتشغيلهعندوالتيبانتظاممتباعدحجمذات
السلممثلتبدووالتياالكاروزهالم

DNA ladder



Agarose gel with DNA ladders on a UV transilluminator





عدد الطرق المستخدمة في تقدير تركز االحماض النووية؟•

ماهو هالم االكاروز؟•
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التفاعل المتسلسل بانزيم البلمرة 
Polymerase Chain Reaction 

(PCR)
الجزء العملي

السادسةالمحاضرة 

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



الهدف من المحاضرة•

في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطالب•

.متطلبات التفاعل المتسلسل بانزيم البلمرة•

..التفاعل المتسلسل بانزيم البلمرةخطوات •



.الحديثلجزيئياالحياةعلمفيالتقنياتاهممنالبلمرةبانزيمالمتسلسلالتفاعلتقنيةتعد•

وتشكيلتنسالاالستجاربفيهائلةثورةواحدثتالثمانيناتمنتصففيالتقنيةهذهابتكرت

DNARecombinedمنالجديدةالتوليفات DNA Technology.

Karyاالمريكيالعالمقبلمنالتقنيةهذهابتكرت• Mullis1983عام.

حتىعديدةلمراتالخليةخارجDNAجزيئةمنقطعةمضاعفةالىالتقنيةهذهتهدف•

.Amplificationوتسمىكبيرةباعدادالتفاعلنهايةفيتصبح

بنائهاميتاخرىلجزيئةقالباايضاهيتصبحسوفالتفاعالتهذهمنتتكونجزيئةكل•

.الحقا



PCRتقنيةمتطلبات

.الحيالكائنخاليافيDNAمضاعفةمتطلباتمشابهتكونوالتياالجراءاتمنالعديدتتطلب

القالب. 1Template:فييتمثلDNAملةباكالقالبعلىاليشملالتضخيموهذاتضخيمةالمراد

.المستهدفبالجزءيسمىوهذامنهجزءوانما

البادئ. 2Primer:منصغيرةبقطعةيتمثلDNAواعدللقتتابعاتهفيمكماليكونمفردبشريط

يتطلب.DNAبتضاعفللشروعضروريةوهيالمستهدف،الجزءطرفيعلىالنايتروجينية

منتهدفالمسالجزءطرفيعلىالنايتروجينيةالقواعدتتبعاتبعضمعرفةPrimerتحضير

.نايتروجينيةقاعدة30–20مابينPCRفيالمستخدمةPrimerاطوالتترواح.القالب

انزيم. 3DNA polymerase:اليوبالتالتضاعفعمليةيحفزاذالتقنيةهذهفياساسيوهو

انزيميعد.الحرارةلدرجاتمقاوماالنزيمهذايكونانينبغي.DNAتضخيمعملية

Polymerase TaqبكتريامنالمستخلصThermus aquacticusاالنواعاكثرمن

.استخداما



النيوكليوتيدات. يناالوكسجمنقوصةالفوسفاتثالثينيوكليوسيداتشكلعلىتجهيزهايتم:4

deoxynucleosides triphosphate (dNTPs)بناءفيتدخلالتياالربعةوبانواعهاDNA.

المحاليل. معالتقنيةهذهفيالمستخدمةالمحاليلمنالعديدهناك:(MgCl2)المغنسيومكلوريدوملحالمنظمة5

Polymerase Taqالمنظمالمحلولمنها(Tris – HCl).

تقنية. التفاعلمراحلوءضفيوبرمجتهاالحرارةتنظيميقومجهازالىتحتاجالبلمرةبانزيمالمتسلسلالتفاعل6

.Thermocyclorالحراريالتدويرجهازيسمىدورةكلوعبرالمختلفة



التفاعلخطوات

الدنترة. بعضهاعنوابعادهاالمزدوجةاالشرطةفصلايDNAجزيئةصهريتمالتياالولىالخطوةهي:1

.دقيقتينلحواليبقليلاكثراوم90الىالتفاعلحرارةبرفعوذلك

ارتباط. بينهيدروجينيةاواصرتكوينالىتؤديم60–50الىالحرارةدرجةبخفضتتم:البوادئ2

.القالباشرطةعلىلهاالمكملةالتتابعاتوبينالبوادئ

االستطالة. ذبجقوةالبوادئتمتلك.البلمرةانزيملعملمثاليةالدرجةهذهوتعدم72حرارةدرجةعلىتتم:3

لبلمرةاانزيمويباشرالقالبعلىبهاالخاصةبالمواقعالبوادئترتبطاذاالقالبDNAتجاهعاليايوني

هذهوبنتهاء.3الى5باتجاهالبوادئالىالنايتروجينيةالقواعدباضافةللقالبمكملجديدشريطببناء

.التضخيمقيدDNAمنكبيرةاعدادعلالحصوليتمالمرحلة





عدد خطوات التفاعل المتسلسل بانزيم البلمرة؟•

ماهي متطلبات التفاعل المسلسل بانزيم البلمرة؟•
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نياساليب السيطرة على التعبير الجي
Gene Expression Control Methods

الجزء العملي

السابعةالمحاضرة 

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



الهدف من المحاضرة•

في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطالب•

.كيفية التحكم الجيني•

.تسمية الجينات•



انفيميعهاجتمتلكهاالتيالوراثيةالصفاتاوالجيناتعنالتعبرالحيةالكائناتخالياان•

.المعلوماتلتلكالخليةحاجةحسبوانماوالترجمةاالستنساخعمليتيعبرواحد

اليهاالخليةحاجةحيثمنالحيةالكائناتDNAفيالمخزنةالوراثيةالمعلوماتتقسيميمكن•

-:الىعنهاللتعبيرحاجتهاوبالتالي

تتمثل. housekeepingمثلمستمرةبصورةعنهاالتعبيريتمالتيبالمعلومات1 gene.

تشمل. التعبيرمثلةللخليالفعليةالحاجةعلىعنهاالتعبيريعتمدوراثيةالمعلوماتمجموعة2

.الالكتوزسكرمثلالثنائيةللسكرياتالمحللةاالنزيماتعن



بالجيناتالتحكماستراتيجيات

.الكميةالناحيةمناتجالنوهذاوبمستوياتالخليةفيالجينذلكبنواتجالتحكميعنيالجينيالتعبيرعلىالسيطرةان•

معينينجمنوالترجمةاالستنساخفعلمنيتكونمابروتينكميةاوبروتينمنماجينمنمعينناتجكميةان•

.تحللهومعدالت-2البروتينذلكتخليقمعدالت-1هماعاملينلموازنةيخضع

قبلمنعنهعبيرالتاثناءالناتجذلكتكوينمراحلمنمرحلةكلفيالخليةفيماجينناتجتخليقبمعدالتالتحكم•

االتيكماالمعنيالجيني

االستنساخ. كميةناتجفاناالستنساخعمليةاثناءالمتكونة(RNA)المستنسخاتجزيئاتعددانخفاضعند:1

.االخرىهيتنخفضسوفالجين

تحول. 2mRNA turnover:تحللعندRNAجناتالنمعدومةتكونسوفالجيننواتجفانترجمتهتتمانقبل

.عنهاللتعبيرالرايبوسوماتالىDNAمنالمعلوماتينقلالذيRNAهوالجين

معالجة. 3RNA(mRNA processing):مجاميعتختلفRNAفيالتحويراتمنلمجموعةتخضعانهااال

.ترجمتهايتمانقبلالخلية

الترجمة. 4translation:فيلويةالخالمكوناتمنكبيرةمجموعةالترجمةفيتشاركاذبالتعقيداتتتسمعملية

.الرايبوسوماتمقدمتها



:السالبةالسيطرةاوالموجبةالسيطرة

اداءعنقفتتوقداوفعالبشكلبعملهاالتقومالنواةبدائيةاوحقيقيةفيسواءPromotorsالمحفزاتبعض

منظمةبروتيناتمقابلاالستنساخبعواملاوللجينactivatorsالمنشطةالبروتيناتغيابحالفيعملها

.عنهاالتعبيروتوقفالجيناتغلقعلىتعملالتيrepressorsبالكابحاتتعرفاخرى

السيطرةوابالتنظيمالمحفزعلىمحددبموقعيرتبطالذيكابحبوجودعنهاالتعبيروتوقفالجيناتغلق

negativeالسالبة regulation / controlالموجبةالسيطرةاوالتنظيمعنلهاتمييزاوذلكpositive

regulation / controlفعالنحوعلىعنهاوالتعبيرالجيناتفتحفيهايتطلبالتي.



لهاوالترميزالجيناتتسمية

الجينناتجفةوظيالىتشيرصغيرةانكليزيةحروفبثالثةالجيناتتسميةعلىالعادةجرت•
.مائلةبصورةوتكتبالغالبفي

فيتشتركتيالالجيناتلتمييزكبيرايكتبلكنخامساورابعحرفالثالثةالحروفيعقب•
جيناتيفكماواحدةاساسمادةعلىمتتابعةاومترافقةبصورةتعملالتيالنواتجتكوين

,LacAوهيالثالثةالالكتوزاوبيرون LacY, LacZسلسلةعبرمعينمركبلتكويناو
,trpEالتربتوفاناوبيرونفيكمامعينلمسارتفاعالت trpD, trpC....

.المظهريةالطرزالىوليسالجينيةالطرزالىتشيرالمختصراتهذهمثل•

.الطفراتلكتطبيعةالىتشيربطريقةلهايرمزوراثيةطفراتالىتتعرضالتيالجينات•



Gene Function Gene Products

LacZ Lactose Utilization B-galactosidase

trpA Tryptophan biosynthesis Tryptophan synthase

polA DNA polymerase DNA polymerase I

rplA Ribosomal protein large subunit Ribosomal protein II





تكلم عن استراتيجيات التحكم الجيني؟•

ماهي السيطرة السالبة والموجبة في التحكم الجيني؟•

اذكر الية تسمية الجينات؟•
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(البادئ)تصميم البرايمر 
Primer Design

الجزء العملي

الثامنةالمحاضرة 

اسامة انور سعيد. د

جامعة االنبار-قسم االنتاج الحيواني 



الهدف من المحاضرة•

في نهاية المحاضرة سوف يتعلم الطالب•

.معرفة خطوات تصميم البادئ او البرايمر•

.كيفية اختيار وتسمية البرايمر•



National Center for Biotechnology Information(NCBI)

National)للطبالوطنيةالمكتبةمنكجزءالجزيئيةالبياناتقواعدوصيانةتطوير Library

of Medicine)المتحدةالوالياتفي.

:علىNCBIالبياناتقاعدةتعتمد

البيانات. .الباحثينقبلمنالمسلمة1

تطوير. .البياناتلتلكوتحليلالبحثاجلمنبرامج2

توفير. .والبرامجالبياناتلهذهوصولنقطة3

/https://www.ncbi.nlm.nih.govالموقع

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


primersالبادئ 

صممت(Nucleotides)النيوكليوتيداتمنقصيرهتسلسالتھي

اثناءDNAالاستنساخبمنطقةالمحيطةللمناطقمكلمةلتكون

.(استنساخهاالمرادالمنطقةونهايةبداية)PCRالتفاعل

:البادئتصميمعندمراعتهاالواجباالموربعض

24هوللبادئالمثاليالطول – 18bp35وعامبشكلالتحليالتلكل –

30bpلتطبيقاتPCR.

االنصهاردرجةMelting Temperature(Tm)55بينتفضل -50

مئوية

نسبةتكونانيجب(G – C)45حوالي – 55%.

األخيرتينالقاعدتينأواألخيرةالقاعدةتكونأنالمفضلمنGCأوCG

.GأوCأو

منالبادئمحتوىGC3بمقفلةنهايتهتكون".



NCBIموقعوفقالبادئتصميمكيفية

ندخل. .بحثثمالجيناسمبعدهاNucleotideنختارثم/https://www.ncbi.nlm.nih.govالموقع1

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/


بعدها. وانحياوانسانسواءالكائننوعاليسارالجهةعلىمنهانختارالشاشةهذهتظهر2
.mRNAبعدهانختارثممجهريةكائناتاونباتاو



كلمعالواردةالمعلوماتعلىباالعتمادوذلكالظاھرةالبحثنتائجاحدىاالننختار3.
الجينوطولالجينمنهالمستخلصالحيالكائن)الدراسةموضوعوحسبنتيجة

(تينيةالال)العلميةاللغةفييكتبالكائناتاسماء/مالحظة.(الكروموسومعلىوموقعة



يفضل حفظ التسلسل الجين بعد ظهور النتيجة. 5.



Sequenceبعدها وفي نفس الصفحة يوجد على الجهة اليمين خيارات لتحليل تسلسل 6.
.Pick Primersنختار منه 



ندخل البيانات المطلوبة الخاصة بمدى البادئ الموجة او البادئ العكسي، حيث تحسب . 7Tm حسب المعادلة التالية :

Tm = (A+T)*2 + (G+C)*4
(A+T) والثايمينعدد قواعد األدنين مجموع.

(G+C) الكوانين والسيستينعدد قواعد مجموع



نضغط على خيار . 8Get Primersفي اسفل الشاشة.



بعدھا تظهر النتائج التالية تحتوي على البادئ. 9.



اشرح الخطوات الالزمة لتصميم البرايمر؟•
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