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 ينعاال عزيزفائز : د. تأليف  احليوية التقنية 

 

 مفهوم التقنية احليوية

         فيدةمنتجات مية ( وإنتاج ) تقن لكشااملإن التقنيات احليوية جتمع بني الوسائل أو األدوات العملية حلل 

نباتات إلنتاج حليوانات والا تخدمتاسما منذ آالف السنني عند ) حيوية (، وعلى أية حال يستخدم هذا املفهوم

ية كائنات احلال بعض استخدمت عندما مًاعا سبعني يقارب ما قبل املفهوم هذا وتغري ٠والدواء  الغذاء والكساء

 ذلك اخلمائر،كوالدقيقة إلنتاج املضادات احليوية واألمصال 

               بتفاصيلها الدقيقة (DNA) املادة الوراثية تشافكمفهوم العلم بصورة متسارعة منذ إوتطور 

 القرن من والسبعينات الستينات لخال اإلنسان بدأ٠) الكروموسومات، اجلينات، والقواعد النيرتوجينية ( 

ىل إ نية احليويةم التقور مفهوطبعض مكونات اخلاليا يف التطبيقات احليوية مما  إستخدام يف املاضي

املختلفة  دارس العلميةملاني ب علمتخصصة جدًا ومن هنا نشأ تباين شديد يف تعريف هذا الالتطبيقات امل

ية واألنظمة احليو التطبيقاتبأنها " مثاًل يعرفها الربيطانيالعلمي  فاجملتمع٠وأصبح له عدد من التعاريف

إنتاج منتجات و حليوية لنسخاواهر م الظتقنية تستخدبأنها " الياباني ،والتعريف"التصنيعية  ومراحل اإلنتاج

قة أو احلية الدقي لكائناتامثل  ءمنظم لألحيا استخدامبأنه " األمريكيالتعريف كذلك ، وحيوية مفيدة"

ء احليوية علوم الكيميالتداخل امل داماالستخفهو " األوربي التعريف ،أما"مفيدة املكونات احليوية ألغراض 

أو أجزاء  راعة األنسجةيقة وزالدق تطبيقات صناعية من األحياء واهلندسة للوصول إىل واألحياء الدقيقة

 ."منها

"   الالتينية الكلمة من قمشت( -Bio)  وهو األول: مقطعني من مكونة Biotechnology    فكلمة

Bios  "احلياة مبعنى  (Life ) الثاني أما  (Technology ) األشياء لعمل املنظمة الطريقة فيعنى 

Systematic methodology . 

تكنلوجية تستخدم النظم  تطبيقات أية" بأنها عامة بصفة احليوية بالتكنولوجيا ويقصد

و أو حتوير املنتجات أو العمليات من اجل استخدامات معينة " مشتقاتها, لصنعو الكائنات احلية او البيولوجية 

 Food and Agriculture املتحدة لألمم التابعة والزراعة األغذيةتشري مصادر منظمة 

Organization (FAO)    من "التكنولوجيات احليوية", ذات التقنيات و  واسعة طائفة هناك أّن إىل

 يف مألوفةاليت اصبحت والتقنيات  األدوات  منالكثري الواسع مبعناه احليوية التكنولوجياالتطبيقات املختلفة 
ديدة, و اجل الوراثية الشفرة تقنيات سوى يراعى ال الذي الضيق، مبعناه أما. والغذائي الزراعي اإلنتاج نطاق

 ية, تطبيقات االكثار التكنلوجية.يا اجلزيئالبيولوج

 جياوالتكنول ألن إشراقًا أقل لصورة, تبدو امتزايدة لنجاحات احليوية التكنولوجيا حتقيق ومع فاليوم

بيولوجيا  خ حتمل رؤوساصواري طويرتاليت تساهم يف اطعام اجلياع و الفقراء حول العامل ساهمت ايضا يف 

 .قادرة على ابادة البشر متاما كما تباد احلشرات 

 سوف التقّدم هذا أن, اال لإلنسانيةالعلوم احليوية حيمل معه وعودا هائلة  يف التقّدم أن يف تتلخص

 هذا أستخدم ما إذا أو مالئم حنو على فيه التحكم يتمعلى االنسانية و بيئتنا, ما مل   حادة أخطارًا أيضًا يسبب
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 التكنولوجياتفيغطي طائفة من  .االستخدام سوء أشكال من ذلك غري أو اهللع نشر أو للحرب أداةك التقدم

 النباتات و احليوانات .راثية, استنساخ املختلفة مثل معاجلة اجلينات و نقلها و تغري الشفرات الو

ودا حيمل معه وع حليويةاجيا و جيمع العلماء على مقولة اساسية ان التقديم يف جمال التكنولو

مل يتم التحكم لى بيئتنا مانا و عة على حياتكبري أخطارًا أيضًا يسبب سوف التقّدم هذا أنهائلة لإلنسانية, اال 

 فيه على حنو مالئم . 

              ? Then, what is Biotechnology احليوية التكنولوجيا هي ما إذن

 يف اإستخدامه أو اتطويره ميت اليت اتللتكنولوجي الصناعي املعلوماتي التطبيق هي احليوية التكنولوجيا إن

 حافة على العامل أن على اخلرباء قويتف ٠ الوراثية باهلندسة تتصل اليت تلك وخصوصًا البيولوجية العلوم

 ءورخا فاهيةر على هائلة بقدرات احليوية التكنولوجيا جمال يف التطورات وتتمتع ٠ اجملال هذا يف ثورة

 لغذاء،ا إنتاج ادةوزي قبل، من عالج هل يكن مل ألمراض لقاحات إنتاج خالل من املثال، سبيل على ٠ اإلنسانية

 مكاناتإ فوائدها جانب إىل حليويةا التكنولوجيا ثورة وحتمل ٠ عديدة وراثية وتشوهات أمراض من والوقاية

 جدًا طبسي جزء تغيري عملية" بأنها يضًاأ احليوية التكنولوجيا تعريف وميكن ٠ أيضًا اإلستخدام إلساءة هائلة

 دةاملا من جزء ةمبساعد لكذ يتم ما البًاوغ احليوان، أو النبات خاليا من ثرأك أو لنوع الوراثية اخلريطة يف

 الذرة ثلم زراعي إنتاج يف زيادة إىل الوراثي التغري هذا ويهدف ٠ "امليكروبات أحد من املستخلصة الوراثية

 تصيب اليت افواجلف ضواألمرا شراتاحل تأثري ملقاومة وراثيًا معدلة نباتات بذور إنتاج أو الصويا وفول

 تاجإلن واألغنام األبقار من وراثية اعأنو تطوير حاليًا يتم ماك وغريها، والقطن والتبغ والطماطم البطاطس

 ملقاومة اإستعماهل ميكن اليت يدةاملف الربوتينات من العديد على حيتوي خاصة غذائية مواصفات ذي حليب

 ٠ اناإلنس لصحة الضرورية األمينية األمحاض من أنواع أو األمراض من عدد

 احليوية؛ نولوجياالتك تخداماتاس جوانب لبعض انتقادها يف األمحر للصليب الدولية اللجنة وتقول

 ائية،عد استخدامات إىل يلهاحتو مت نولوجياوالتك العلوم يف املهمة التطورات من الكثري أن أظهر قد التاريخ إن

 ثورة نتائج متكن وقد ٠ أمثلة بعض إال النووية والفيزياء واإللكرتونيات والطريان الكيمياء وليست

 نشرل وسيلةك أو ملسلحةا املنازعاتى يف وإستخدامها البيولوجية األسلحة تطوير من احليوية التكنولوجيا

 الفرد ةمعرف دون اجلسم وظائف تغيري على والقدرة عمدًا، املرض نشر يصبح وقد ٠ املدنيني بني الرعب

 للصليب الدولية اللجنة وتضيف ٠ تشافاتاإلك يف صعوبة ثروأك تكلفة، وأقل فتكًا، ثروأك أسهل، بذلك

 أسهل لهاجلع وفةملعرا يولوجيةالب احلرب بعوامل التالعب ميكن أنه اإلنرتنت على موقعها يف األمحر

 مثل القائمة بيولوجيةال احلرب لعناصر اجليين يببالرتك التالعب عرب ذلك ويكون ٠إستخدامًا

 مقاومة جعلها ميكن املثال سبيل فعلى ٠ بيولوجى سالحك إستخدامها إمكان لزيادة وذلك س،األنثراك

 والاألح يف ضارة غري علهاجت اليت جيةالبنفس فوق واألشعة اجلفاف مثل البيئية والعوامل احليوية للمضادات

 تلك هندسةب التالعب بعد ةخطري ميكروبات إىل الضارة غري امليكروبات حتويل ميكن ذلكك ٠ العادية

 تعريف ميكن سبق ومما ٠ املرض سببت خاصة مسومًا تنتج يك يوميًا معها نتعايش واليت جزيئيًا الكائنات

 واتجن على للحصول اجلزيئيو اخللوي توىاملس على احلية للكائنات املوجه التقين اإلستخدام" بأنه العلم هذا

 ٠" مفيدة

 من منها واإلستفادة احلية للكائنات الوراثية املادة دراسة على احلديثة احليوية التقنيات وتعتمد

 آما الوراثية، باهلندسة يعرف ما وهو منها جديدة مستخلصة مواد إنتاج ثم ومن وحتويرها إستخالصها خالل

 يتم الوراثية املادة حتوي وعيةكأ تعمل وهي واألنسجة اخلاليا زراعة علم احليوية التقنيات أيضًا تشمل
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 Monoclonal النسيلة وحيدة املضادة األجسام علم أيضًا يشرتك ماك منها، املطلوب بالدور لتقوم ثارهاإك

antibodie (.١ شكل)  اخلاليا من اخلارجة املنتجات اءةو الكشف عن كف حتديديف  أساسى بدور وتقوم 

 

 

 احليوية التقنية يف املتداخلة التقنيات: ١ شكل

 :احليوية التقنيات وتطبيقات مدخالت أبرز

Input and Applications of Biotechnologies 

 تعبري ستخدامإ حاليًا يشاع ولذا ناتالتقا جمموعة بدورها هي احليوية التقنيات من تقنية لك إعتبار ميكن

 ويلخص حليويةا تطبيقاتال يف لتقنياتا ألهم عرض يلي وفيما احليوية، التقنية من بداًل احليوية التقنيات

 البعض بعضها مع التقنيات هذه تداخل التالي الشكل

 Monoclonal Antibodies  النسيلة وحيدة املضادة األجسام :أواًل

 جدًا العالية خصصيةالت قدرةبال تتميز تىوال املضادة األجسام تبين واليت املناعي اجلهاز خاليا فيها تستخدم

 تطبيقاتها ومن٠ جدًا ئيلةض بكميات انتك ولو بدقة العناصر حليوية شافوإك حتديد ميكن وبالتالي

 .اءالغذ يف ضارةال الدقيقة الكائنات على الكشف ذلكوك البيئية امللوثات شفوك حتديد

  Tissue Culture Technology األنسجة زراعة تقنية: ثانيًا

 بزراعة خاصة معامل فى كوذل (( In vitroاملعقمة الظروف حتت زراعة أوعية يف اخلاليا زراعة وهي

 ٠ األنسجة
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 -:تطبيقاتها ومن

 والدقة ألمانا يعكس مما حليواناتا من بداًل األدوية كفاءة على الكشف يف الثديية اخلاليا إستخدام .1

٠ 

  ٠ اخللوي العالج .2

  ٠ النباتات من بداًل مباشرة اخلاليا من النباتية العقاقري إنتاج .3

 .املعمل يف النباتية األنسجة وتضاعف إكثار .4

 Cloning أواإلستنسال اإلستنساخ :ثالثًا

 -:عأنوا ثالثة لىع وهي اتوالنبات ناتواحليوا واخلاليا اجلزيئات من وراثيًا متطابقة ومناذج أعداد إنتاج

 DNA Cloning اجلزيئي اإلستنساخ .1

 اليت الوراثية اهلندسة تتقنيا أهم من وهو Molecular Biology اجلزيئية البيولوجيا علم أساس وهو

 ساسىاأل البحث من الوراثية املادة ليفتو بإعادة اخلاصة التطبيقات مجيع أن آما ٠ واإلنتاج التطوير تستهدف

 ٠ احلديثة التقنية هذه على تعتمد الدوائي اإلنتاج إىل

 Cord Blood Stem and Cells Cloning اخللوي اإلستنساخ .2

 :طبيقاتهت ومن لنسيلة،ا وحيدة املضادة األجسام أحباث خاصة لسابقه ومكمل مهم بدوره وهو

A. ٠ احملورة غري واألخرى وراثيًا احملورة األنسجة بزراعة النباتات ثارأك 

B. البشرية اخلاليا من األدوية إنتاج. 

 Reproductive Cloning احليواني . اإلستنساخ 3

 ثرأك هتطبيقات نأ مع املوضوع اهذ مثل عن جيدة خلفية أعطت دوللى بالنعجة املسمى املنتج شهرة ولعل

 .وصعوبة تعقيدًا

  Transformation الوراثي التحوير: رابعًا

 اآلن أما ٠ لتلقيحوا التزاوج اللخ من أحيانًا واجلنس النوع نفس ضمن الوراثي التحوير آان السابق يف

 -:تهتطبيقا منو النوع نفس اتجين بتحوير أو آخر إىل نوع من اجلينات بنقل حيدث الوراثي فالتحوير

A. ٠ واللقاحات األدوية إنتاج  

B. ٠ اجلينية األمراض بعض عالج  

C. ٠ التكلفة وتقليل الزراعي اإلنتاج زيادة  

D. ٠ الطعام يف الغذائي احملتوى قيمة زيادة 

 Protein Engineering الربوتينات هندسة: خامسًا

 هلا ديدةج روتيناتب أو حمددة اتبروتين إنتاج أجل من الوراثي التحوير مفهوم على التقنية هذه تعتمد

 . Biocatalysts واحملفزات احليوي اإلنزميات مثل مفيدة إستخدامات
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 Hybrid Technology اهلجني تقنية: سادسًا

 من جديدة علمية قًاآفا فتحت أنها إال فقط، احلي الكائن على تعتمد السابقة التقنيات أن من الرغم على

 بطهابر وذلك هلا، املشابه أو املكمل ءباجلز واإللتصاق التعرف على وقدرتها الوراثية املادة إستخدام خالل

 -:مثل مفيدة تطبيقات لتعطي األخرى واملعارف بالعلوم

  Biosensors احليوية الكواشف .1

 أو خاليا ربط خالل من Microelectronics الدقيقة باإللكرتونيات األحياء علم التقنية هذه تربط

و حتول  جدًا دقيقة تيزابرتك عوامل ترصد تقنية وهي Transducer ناقلة مبوصالت حيوية مضادات

 هاطبيقاتت من ٠ ملوجودةا الكمية عكست رقمية إشارة إىل املطلوبة املادة بإرتباط اخلاصة احليوية اإلشارة

 :أيضًا

A. ٠ وسالمته وجودته الغذائي احملتوى قياس  

B. ٠ مباشر وبشكل الدم يف حمددة مكونات لقياس األطباء مساعدة  

C. ٠ البيئية امللوثات قياس 

 Tissue Engineering األنسجة هندسة  .2

 ةالتقني هلذه ةالناجح لةاألمث ومن يف صناعية أنسجة إلنتاج املواد وعلم اخللية علم بني التقنية هذه تربط

 ٠ والغضاريف دعاماتها مع املعامل Scaffolds لداجل بناء

 DNA Chip  الوراثية املادة رقائق .3

 اآلالف عشرات حتليل من ميكن مما واجلينات Semi Conductive املوصالت شبه صناعة بني تزاوج وهي

 ٠ املربع السنتيميرت مساحتها تتجاوز ال واحدة رقاقة يف اجلينات من

 :تطبيقاتها ومن

A. ٠ معينة مورثات يف الطفرات على الكشف  

B. ٠ املورثات نشاط قياس  

C. ٠ احملاصيل إلنتاج اهلامة اجلينات حتديد  

D. ٠ الوراثية للمادة البنائى التسلسل دراسة 
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  Biotechnology Outputs احليوية التقنية خمرجات
 الباحثني من ثريًاك أن األشارةمن  البد  )٤ شكل ( احليوية التقنيات خمرجات عن احلديث عند

 التقارير خالل من مستقباًل املتوقعة واملخرجات الفعليه احلالية خمرجاتها بني خيلطون والعلميني
 حدث ماك األحيان بعض يف العلم هذا إىل أساء ولبسًا خلطًا هناك جعل مما العلمي والنشر العلمية

 احلالية املخرجات أبرز إىل التطرق هنا وسيتم هذا ٠ دوللي النعجة إستنسال جتربة متت عندما

 ٠ تطبيقاتها جماالت حسب مصنفة احليوية التقنيات من واملتوقعة

 احليوية التقنية املخرجات أبرز: 4 شكل

   Health Care الصحية الرعاية خمرجات: أواًل

 دواء ١١٧ من ثركأ إنتاج مت احليوية بالتقنيات لألدوية اإلنتاج بداية على املنصرمة القصرية املدة خالل

 األدوية هذه من%  ٧٥ يعادل ما أنو العامل؛ شعوب خمتلف من إنسان مليون ٢٥٠ من ثرأك منه إستفاد ولقاح

 إدارة من Food and Drug Administration (FDA) أن آما ٠ املاضية أعوام السبعة يف إقراره مت

 ويتوقع٠ إلقراره متهيدًا اإلختبار حلةمر يف جديد ولقاح دواء ٣٥٠ يقارب ما هناك األمريكية والدواء الغذاء

 مئات إجراء يف احليوية تالتقنيا تساهم ماك ٠ مرض ٢٠٠ عالج يف اجلديدة األدوية هذه تساهم أن

 املعدية تبعاتها من اجملتمعات حتمي ودقيقة سريعة بطريقة األمراض وتشخيص الطبية الفحوص

 ٠ اإليدزك واخلطرية

 -:احليوية للتقنية الطبية املخرجات جماالت ألهم سرد يلي وفيما

A. ٠(  السرطان مثل)  األمراض بعض عالج  

B. ٠ والتطعيمات اللقاحات إنتاج  

C. ٠ التشخيص  

D. ٠ اجليين العالج  

E. ٠ اجلذعية اخلاليا أحباث 
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F. ٠ واجلينات الربوتينات 

 Agriculture Applications الزراعية اإلستخدامات: ثانيًا

 والفول لذرةوا البابايا لمث يويةاحل لتقنياتا بإستخدام وراثيًا احملورة الغذائية املواد من العديد حاليًا يسوق

 نتاجيةإ زيادة إىل إضافة شريةاحل املبيدات إستخدام تقليل يف دور هلا انك وقد والبطاطس السوداني

 ٠ الزراعية احملاصيل

 -:الزراعي اجملال يف املخرجات ومن

A. ٠ وراثيًا احملورة آاألغذية الغذاء إنتاج  

B. ٠ النباتية األجناس بني التهجني  

C. ٠ احليوية املبيدات  

D. ٠ احلشائش مبيدات إستخدام من احلد  

E. ٠ للنباتات الطبيعية احلماية  

F. ٠ الغذائي التصنيع يف املساعدة املنتجات  

 

 Industrial Applicationsالصناعية  اإلستخدامات: ثالثًا

 السرتيك ضومح سيتوناأل مثل يويةاحل التقانات على إعتمادا السابق يف الكيماويات من العديد إنتاج مت

 لقابلةا غري ةالبرتولي تقاتاملش على السابق يف الصناعية املنتجات بعض إعتمدت ماك اخلليك ومحض

 نيتأم يف تسهم نأ ميكن ةاحليوي لتقنياتا أن غري الصلبة، املخلفات وزيادة البيئة تلوث إىل أدى مما للتحلل

  ٠ والطاقة املواد مبجال عالقة وذات بالبيئة عناية أآثر بدائل

 اجإنت يف بدوره يساعد ام وهو حليويةا بالتقنيات اإلنزمياتك احليوية احملفزات من ثريًاك حاليا تنتج ماك

 ويوجد .شاطًاون اعليهف ثرأك تكونل احلالية احليوية احملفزات حتوير ميكن آما جديدة، يميائيةك باتكمر

 :مثل  ناعيةالص خمتلف التطبيقات يف حيوي كمحفز يعمل إنزميًا 45 من ثرأك حاليًا

A.Carbohydrases 

B. Proteases 

C. Peptidases 

D. Lipases 

E.Oxireductases 

F.Transferases 

 Environmental Applications البيئة اإلستخدامات: رابعًا

 الكائنات أن عاملوضو يف واملفيد هاب العالقة امللوثات من البيئة لتخليص احليوية التقنيات بعض تستخدم

 وتقوم ثاتامللو آنأما خاصة لبيئةا يف طبيعي بشكل للعيش ترتك أن ميكن الغرض هلذا املستخدمة احملورة

 بإستخدام مادة من اجلازولني ختليص ذلك على األمثلة ومن ٠ إضافية تكلفة أو يذآر عناء دون بدورها

 .Methyl tertiary butyl ether ( MTBE) آما ٠ البكترييا

 ٠عربىال خلليجا دول يف نفطيةال اخلزانات يف النفط بقايا من التخلص يف احليوية التقانات تستخدم
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 Space Applications الفضائية اإلستخدامات: خامسًا

 هدومع يويةاحل التقنية صناعة منظمة مع إتفاقية ناسا اإلمريكية الفضاء الةوك وقعت م ٢٠٠٠ عام يف 

 اجلاذبية ثأحبا ذلكآك الفضاء فإستكشا يف احليوية التقنية إلستخدام إتفاقية الوطين السرطان أحباث

 ٠ Micro gravityالدقيقة

 
 تطبيقات وفوائد التقانات احليوية يف العامل

Worldwide Applications and Benefits of Biotechnology 

 
لحة اىل من هناك حاجة اا جند منه بنظرة سريعة اىل جماالت تطبيق التقانات احليوية وتفعيل االستفادة

معرفة وضعنا  لدول العربيةانا يف علي جيبتبين برنامج واضح وواعد الستخدام تقانة املستقبل، وإلجراء ذلك 

غلب على الصعوبات تعاون يف التننا للا بيممن تلك التقنيات وحتديد امكاناتنا املادية والبشرية والتنسيق يف 

جلوانب اوافيا لبعض  ي ملخصلتالااليت تقف حجر عثرة دون استفادتنا من تلك التقنيات. ويوضح اجلدول 

 .التطبيقية هلذه التقنية

 ( : اجلوانب التطبيقية هلذه التقنية1جدول )
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 : Benefits of Biotechnology  فوائد التكنولوجيا احليوية

 

لباقي ساق لتحقيق اوى قدم ل عللقد اصبح للتكنولوجيا احليوية اهداف عظيمة حتقق بعضها وجاري العم

  التالي :يفاليت جنملها االت وجملا ولن تنتهي الطموحات اليت فتحها هذا العلم خلدمة البشرية يف كافة

 Agricultural Field Development يف جمال تطوير احملاصيل الزراعية أوال:

 Production of Virus – Resistant Plants انتاج نباتات مقاومة لألمراض الفريوسية -1

النباتي حيث ال يوجد وسيلة وتعد من اهم الصفات الواعدة اليت تقدمها اهلندسة الوراثية لتحسني االنتاج 

مباشرة لعالج احملاصيل املصابة بالفريوسات سوى الوقاية من االصابة بها عن طريق املمارسات الزراعية 

اجليدة مثل استخدام دورة زراعية مناسبة، التخلص من احلشائش وبقايا احملصول السابق اليت تكون عائال 

ساسي، استعمال مبيدات احلشرات القاتلة للحشرات الناقلة ثانيا للفريوس يف فرتة عدم وجود العائل اال

للفريوس. وتعتمد فكرة هندسة النباتات املقاومة لألمراض الفريوسية على الدراسات السابقة يف جمال 

واليت وجدت ان عدوى النباتات بفريوسات ضعيفة حتصني  Cross Protection الوقاية بالتحصني

يف جامعة واشنطن  ١99٠سالالت االكثر ضراوة وعندما متكن بيتش وزمالءه سنة بال  النباتات اذا ما اصابها

 Tobaco Moasic من نقل اجلني املسئول عن انتاج الغالف الربوتيين لفريوس الدخان املوازيكي 

Virus (TMV)   يف نباتات الطماطم حيث عرب هذا اجلني عن نفسه وانتج بروتني الغالف الفريوسي وجد

ت قاومت االصابة الفريوسية بشدة وبذلك اثبت بتمشى صحة نظريته االفرتاضية القائلة ان بروتني ان النباتا

( يضفي املقاومة على سالالت هذا الفريوس وغريه من الفريوسات القريبة الصلة به، وبتلك TMVغالف )

 التقنية امكن هندسة اكثر من اثنى عشر نباتا مقاوم للفريوسات.

 Insects Resistant Plants للحشراتنباتات مقاومة   -٢

 نتجه بكتريياوتني تج براعتمدت فكرة مقاومة احلشرات خالل الثالثون عاما املاضية على انتا

(Bt) Bacillus thuringiensis خلصات املست دمت تلكلتقوم تلك الربوتينات على قتل احلشرات. واستخ

ترب ق ( واليت تعبي دقيلفراشات واشفية االجنحة )اعلى نطاق واسع يف مقاومة احلشرات حر Bt الربوتينية

انتقال األيونات  هدفة بأن يتماملست شراتافات رئيسية حيث تقوم تلك الربوتينات باالرتباط بأغشية امعاء احل

بيدات موت. وتلك املذية فترات على التغاىل اخلاليا الطالئية باالمعاء فتتعطل قدرة احلش Bt من الربوتينات

ال تدوم اال  رى وفاعليتهاة االخحلشرياليس هلا تأثري سام على الثدييات فقط بل وال على االنواع احلشرية 

 وقتا قصريًا وبالتالي فيها امنة بيئيا.

 اجروحني تكس وشركة يكيةولقد متكن املختصون يف اهلندسة الوراثية يف كل من شركة كنت البلج

ملسدس واستخدموا ا حلشريةات اختص بروتينات املبيد ويسكونسني واكراسيتوس ومنسانتو من عزل جينات

ل من يف ايالج اجلينات يف ك Agrobacterium tumefaciens أو بكترييا Gene Gun اجليين

ل قطن قد جعله اكثر مقاومة لكداخل نبات ال Bt الطماطم والبطاطس والقطن. ولقد ثبت ان وجود جينات

ملهندسة اىل خفض ك النباتات ادام تلاستخ اللوز وعليه ميكن ان يؤدياآلفات الريقية الرئيسية مبا فيها دودة 

اخرى ذات تأثري على احلشرات  Bt ولقد مت البحث عن جينات %6٠ – ٤٠كميات املبيدات احلشرية بنسبة 

يم مكما امكن تص بطاطس.ب الغري الريقية وقد امكن تصميم جني فعال ضد خنفساء كلورادو اليت تصي

ني ا، كما صمم جيماتودبة بالنشركة ميكوجني بسان دييجو بكاليفورنيا ملقاومة االصاآخر يف  Bt جني

على ان نسبة  آمنة بيئيا فضال BT تاالختبارات ان بروتينا فعال ضد البعوض الناقل للمالريا. وقد اكدت

تحلل وتني يوهذا الربلكلى يف النبات احملور من الربوتني ا %٠,١ تتعدىوجودها يف النباتات املهندسة وراثيا ال 

 متاما كأي بروتني يف القناة اهلضمية.
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  Herbicides Resistant Plantsنباتات مقاومة ملبيدات احلشائش  - 3

صول عادة ما يقل شمس فان احملضوء الاء ونظرًا ملنافسة احلشائش للنباتات االقتصادية يف كل من املاء والغذ

صادية اصيل االقتالل احملها مع غواآلفات، كما ان تواجد بذور كما انها تشكل مأوى لألمراض %٧٠بنسبة 

عية مارسات الزرامن املضكون ييقلل من قيمتها النوعية ويزيد من تكاليف التنظيف والتقنية، لذلك 

 استخدام مبيدات احلشائش.

 شركة كاجلنيوسانتو مون تعتمد فكرة هندسة نباتات مقاومة ملبيد احلشائش كما قامت بها شركة

ئش هي املادة الفعالة يف مبيد احلشا، وglyphosate بديفز بكاليفورنيا بزيادة قدرة النباتات على حتمل مادة

المنة بيئيا حيث ن املبيدات اوهو م وراقاملسمى بالرواند اب الواسع االنتشار يف مقاومة احلشائش عريضة اال

سرعة يف بم انه يتحلل ثطرية، الع االمينيةانه غري مؤثر على احليوانات اليت ال متتلك مسالك االمحاض 

ثبيط فعل انزيم ذا املبيد بتهلة يف لفعاالبيئة اىل مركبات طبيعية غري ضارة. وعلى اية حال، تقوم املادة ا

لقد قام كل نمو. و الضروري ال نتاج االمحاض االمينية العطرية اليت حتتاجها النباتات يف

بشركة مونسانتو  Chesor وايضَا rogers ني وكذلكبشركة كاجل Sticker وكذلك  Comai من

الصويا  طم وفولينات يف الطمامن البكترييا والنبات ثم اوجلت تلك اجل EPSP بعزل جينات ختليق انزيم

تاج نباتات السلوب مت انبنفس اب، ووالقطن وغريها من احملاصيل لتتمكن تلك النباتات من حتمل الرواندا

 يف شركة دوبون. Sulfonylurea ت سلفونيل يورياتتحمل انواع من املبيدا

 

 High Quality Fruits مثار ذات جودة عالية - ٤

مى مضادات الج جينات تسيف اي تمثلتطور الباحثون طريقتان إلطالة عمر مثار الطماطم بطريقتني، األوىل 

  تعجل بسرعةخرى اليتاالاالثيلني واالنزميات  جلينات النضج واملسئولة عن انتاج Anti-sense االحساس

النضج اخلاص ب RNA ويض النوحلامالنضج والطراوة ثم التعفن بان تنتج بروتينات تقوم باالرتباط مع ا

والثانية  اوم الرخاوة،ضج وتقالن فيمنعه من نسخ الربوتينات اخلاصة بأطالق انزيم تعجيل النضج فتؤخر

اليت تكون االثيلني وبذلك  precursor بات البادئةفهي ايالج جني يقوم بتصنيع انزيم يقوم بتحليل مرك

وهو اجلني  High Pigment Gene يتأخر النضج والطراوة. وقد امكن لشركة كاجلني من ايالج جني

د تركيز الصبغة كبرية ليزدا بكمية اننياملسئول عن انتاج الصبغات امللونة يف الطماطم مثل صبغات االنثوسي

 ستخدام.ند االعمار ربة املنزل من استخدام عدد اقل من الث يف مثار الطماطم لكي تتمكن

 

 Nutritious and Specific Nature of Plants   نباتات ذات خصائص تغذوية فائقة  -٥

واملوجود يف  nif قد امكن تكوين نباتات تستطيع تثبيت االزوت اجلوي بنقل اجلني املسمى

 Proteus النباتات البقولية. وقد امكن يف املاضي نقلها اىلاليت تتطفل على جذور  Azetobacot بكترييا

vulgaris Esherichia coli، Agrobacterium tumefacien  وهناك حماوالت يف الفلبني واليابان

 لنقل اجلني املسبب لزيادة فاعلية هذا املخصب البيولوجي اىل نبات االزر.

ما يف احلبوب الرتبتوفان كوليسني ل المينية اهلامة مثونظرا الفتقار الربوتني النباتي لبعض االمحاض اال

انتاج نباتات تتوفر  الوراثة اىل علماء سعى والذي يعد السبب الرئيسي لسوء التغذية يف دول العامل الثالث لذلك

ة حليوانات اجملرتة مثل صغار ااملعد حيدةوبها تلك االمحاض االمينية اهلامة واليت يعجز االنسان واحليوانات 

املسئولة عن انتاج  عزل اجلينات لقد متوا . والدواجن عن ختليقها يف اجسامها لذا يتعني عليه توافرها يف غذائه

 الن.اب اىل حلبوامثل تلك االمحاض وايالجها يف بعض النباتات لكن مل يتم نقلها اىل 

 lantsP 4Engineered C إنتاج نباتات رباعية الكربون مهندسة وراثيًا -6

دة كفاءة التمثيل الغذائي بالنباتات، فهنالك دراسات عن نقل اجلني املسئول عن انتاج انزيم ما حبيث لزيا

 يؤدي اىل زيادة كفاءة عملية متثيل ثاني اكسيد الكربون بالتالي زيادة احملصول.
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 Field of Animal Production ثانيا : يف جمال االنتاج احليواني

 التقنية احليوية يف : وتتمثل اهمية التكنولوجيا او

ب ة مثل االرانفريوسية الانتاج حيوانات معدلة وراثيا ذات قدرة على مقاومة االمراض وخاص .1

 واالمساك واالبقار واخلنازير.

لسريع وقد رمون النمو ااص به اخلاملعاجلة اجلينية للحيوانات لزيادة سرعة منوها بتزويدها باجلني .2

وكذلك  سريعة النمو ملزرعةانات االمريكية واالسرتالية وحيوا مت بالفعل انتاج عدد من اخلنازير

 لنب.رار الى ادلزيادة قدرتها على انتاج اللحم وحتسني خواصه وزيادة القدرة عل

 انتاج اغنام ذات صوف عالي اجلودة. .3

وة ناتج من الثرادة اللزي تقسيم جنني املاشية واحلصول على توائم ثنائية وثالثية ورباعية .4

 ية.احليوان

 

 Field of Agricultural Industries ثالثا: يف جمال التصنيع الزراعي

 وتتمثل أهمية التكنولوجيا او التقنية احليوية يف :

 .إنتاج االنزميات املستخدمة يف صناعة األلبان 

 .انتاج املبيدات احليوية ملقاومة الكثري من احلشرات 

  كرى.سذرة  سكر وانتاج عصريانتاج اهلرمونات واالنزميات لتحويل النشا اىل 

 .إنتاج الصبغات الطبيعية ومكسبات النكهة والطعم والرائحة 

 وان. احليية يفإنتاج لقاحات ضد االمراض الدواجن مثل النيوكاسل واحلمى القالع 

  رمونات وتينات واهلء والربلدواااستخدام احليوانات والنباتات والبكترييا كمصانع حيوية لتصنيع

 واالنزميات.

  ب لف ونشارة خشقات من لغابااالستفادة من خملفات املزرعة وحتويلها اىل مساد عضوي وخملفات

صنيعه روتني ميكن تاىل ب اثياوكذلك نفايات مصانع السكر وحتويلها باستخدام بكترييا معدلة ور

شرس  دة من بروتنيالستفاايضا ايف صناعات اللحوم كذلك انتاج الغاز احليوي من خملفات املزرعة 

 اللنب.

  ية وية نيرتوجينواد عضىل مااستنباط الطاقة من النفايات باستخدام بكترييا حتول السيلولوز

اليت  Zymononas mobilis لواخرى حتول االمحاض اىل ميثان كذلك استخدام بكترييا مثـــــــ

 حتول النشا اىل ايثانول.
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 12الصفحة  المحاضرة االولى
 

 Field of Medical Therapy رابعا : يف جمال العالج الطيب

 لي :يوتتمثل اهمية التكنولوجيا او التقنية احليوية يف هذا اجملال كما 

 .انتاج لقاحات ضد االمراض يف االنسان مثل املالريا 

 لبشريةات اتوصل العلماء اليت تكوين بكترييا حتتوي على جينات االنرتفريون Inter ferones   وهي

هي لل االطفال ونزا وشنفلووسات املسببة لإلعبارة عن بروتينيات تعمل على وقف تضاعف الفري

 رطان.االيدز والس  عالجيفيدة تنتج داخل جسم االنسان وتنطلق ملهامجة الفريوس وهي قد تكون مف

 العالج اجليين Gene therapy عندما  ١99٠رب عام ولعله احللم الذي اصبح حقيقة يف سبتم

لعلماء ها فريق من اقام ب اليتويت ديسيلفيا( أجريت أول جتربة للعالج اجليين على الطفلة )أشان

تح االمل لطب والذي يفد يف اجلديااالمريكيني بقيادة )فرنش أندرسون( والذي فتح افاق هذا اجملال 

ني من ه الطفلة تعاانت هذقد كوامام املرضي بالعديد من االمراض الوراثية امليؤوس من عالجها. 

غيابه اىل  ي يؤديملناعي والذانزميات املهمة لعمل اجلهاز وهو احد اال ADA نقص موروث يف انزيم

امسة ل ان يبلغ اخلوت قبي وميفقد قدرة اجلهاز املناعي عن العمل فيصبح الطفل بدون جهاز مناع

الل خج اجليين من العال هذا من عمره متاما مثل مريض االيدز ولكن بدون عدوى بالفريوس. ويتم

العظام   خاليا خناعيفاخرى  مرة لم اهلندسة الوراثية واعادة حقنهاصالح اجلني املعاب من خالل ع

بذلك ينتج ضارة وت غري البعد ان حيمل على احلامض النووي لنوع من الفريوسا Stem cells االم

 اجلهاز املناعي هذا االنزيم ويعود اىل العمل مرة اخرى.

العالج براثية مراض الوج بعض االكان هناك اكثر من مائة عملية قد اجريت لعال ١99٥وحتى عام 

رمبا كان لعالج وذا النوع من اهحالة مرضية ميكن ان يستفيد اصحابها من  ٤٠٠٠اجليين وهناك اكثر من 

مراض ميا وبعض األاللوكيدي واهم هذه االمراض السرطان وخاصة سرطان اجللد واملثانة والكبد والث

ا واهليموفيلي شراينيلب الالوراثية وااليدز وتصألمراض املناعة مثل مرض نقص املناعة   اخلاصة

 والروماتويد.

 ميه لكلى رسم خريطة كروموسوسيصبح علماء الوراثة قادرون عل ٢٠١٥ويعتقد العلماء انه حبلول عام 

لى عد يساعد ذلك راض وقن امانسان عندما يبلغ الثامنة عشر حتتوي على كل ما ميكن ان حيدث له م

ج اجليين لتدخل بالعالاطباء ن لألحية الوراثية لكي ينجب اطفال اصحاء. كما ميكاختيار زوجته من النا

ر هانز من رع خاليا الجنزامكن  كما لعالج اجلينات املعيبة عند حدوثا االخصاب وتكوين البويضة املخصبة

طبيعية بعد ة يش صاحبها حيية ويعلعملالبنكرياس واليت تفرز األنسولني يف الوريد البابي بالكبد وجنحت ا

لم علنظر. وهناك اوضعف  عصابان جتنب االصابة بأمراض الفشل الكلوي وقصور الشرايني والتهاب اال

اص من خلكبد من نوع اليا اثل خمجديد يسمى علم هندسة االنسجة تعتمد فكرته على زراعة خاليا معينة 

تنمو اخلاليا حتى اء املناسب فوالغذ اخنرقائق البالستيك او البوليمرات الذي يعترب وسط مناسب مع توفري امل

 متلئ الفراغ البالستيكي فيتم زراعته دون ان يرفضه اجلسم.

نتاجه بزيادة االذي يزداد  للبتنيامون وقد اجرى بعض العلماء دراسات على جني يساعد اخلاليا على انتاج هر

ادت نسبة السمنة ز املخ فاذا لشهية يفايم السمنة ويعتقد العلماء ان هذا اهلرمون يسري يف الدم اىل مركز تنظ

كن يف ممالسمنة امر   عالجمه يفباجلسم اصدر املخ اشارة اىل اجلسم للتوقف عن االكل واالمل استخدا

 ثية.هلندسة الورااتخدام باس القريب العاجل. وكذلك حتضر فاكسينات للقضاء نهائيًا على احلساسية
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 13الصفحة  المحاضرة االولى
 

 Environmental Pollution Control  خامسا : مقاومة التلوث البيئي

 ويتم ذلك من خالل :

 .انتاج بكترييا حمللة لفضالت مياه اجملاري 

 كبانتاج البكترييا لربوتينات تغلف املواد الضارة بالبيئة مثل مر DDT. 

 برتول.هم جزيئات الت وتلتتفت انتاج بكترييا تقاوم التلوث البحري بالبرتول باستخدام بكترييا 

  بوليمرات تنتجها بكترييا يوتر وفاس تنقل اىلانتاج E. coil ي  النبات. هذا البالستيك احليوثم اىل

دوجالس  فه الكيميائي اكتشيئيًايشبه البالستيك العادي والذي يسهل حتلله وعليه فهو بديل امن ب

جاء ستيكية ثم البال PHB ةدينيس حيث وجد ان بكترييا يوتر وفاس هلا القدرة على انتاج ماد

يا يوتر ببكتري PHB تدكتور كريس سومر )عامل النبات جبامعة ميتشغان( فقام بنقل جينا

مة يف صناعة طوة هاخثل وفاس اىل الشريط الوراثي لبعض نباتات العائلة اخلردلية وهذا مي

 البالستيكية. PHB لتلك النباتات انتاج مادة أمكنالبوليمرات حيث 

 خلشبية.اشجار ي االراه اجملاري ليعاد استخدامها يف استخدام البكترييا احملللة ملي 

لى الدول النامية عاثار سلبية  كون لهية يومن خالل السرد السابق ميكن القول ان عدم املبادرة اىل نقل التقن

 والشعوب الفقرية سيؤدي إىل :

 .تركيز االحباث مبا خيدم االغنياء خاصة يف اجلانب الصحي 

 ة.لفقريا حدث يف الطاقة الذرية عن تلك الدول احجب التقنية مستقبال كم 

  ة مما الدول الغني تها منرجاخمعدم تسخري التقنية لعالج املشاكل احمللية واالكتفاء باسترياد

 جيهد موازنات تلك الدول الفقرية.

 ا.أسرارهها بارتفاع قيمة خمرجات التقنية بالنسيبة لتلك الدول الحتفاظ مالك 


