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سعد بن عياض العتييب, / اهليئة املصرية العامة للكتب و  تأليف : الدكتور حممود حممد رفعت و الدتور

 2008الوثائق املصرية , سبتمرب 

كتاب اساسيات التقانة 

 احليوية

مكتبة املعارف احلديثة تأليف : الدكتور علي إبراهيم علي عبية و الدكتور امحد عبد الفتاح حممود / 

15/05/2012 

 احليوية أسس التقانة 

/  ( Bjorn Kristiansen ) و بيورن كريستيانسن Colin Ratledge) راتليج ) كولن تأليف : 

 .سلسلة كتب التقنيات االسرتاتيجية و املتقدمة 

 Cloning لنسخ واالستنساخا

Recombinant DNA Technology, Reproductive Cloning &Therapeutic Cloning 

 

ولكن باملصطلح فان كلمة نسخ  منها.تشتهر كلمة االستنساخ بني الناس الرتباطها خبلق الكائنات او انشاء نسخ 

وقد يكون النسخ لقطعة من الدنا او نسخ كائن  نسخها.او استنساخ تعين عملية انشاء صورة طبقا االصل من املادة اليت يراد 

وال شك ان لغتنا العربية تفرق بني كلمة نسخ واستنساخ ولكننا سوف نستخدم كلمة نسخ او استنساخ يف  متكامل.حي 

. وعندما قام  Clone وتعين كلمة استنساخ يف اللغة العربية ما ينتج عنه نسخة او مستنسخ املضمون.لنفس  حديثنا لنشري

زاد  1997( علم خمتربات اسكتلندا )خمترب روزيلني أحدب استنساخ النعجة دولي يف حيالعلماء وفريقه العلمي بنشر  أحد

 البشر.اهتمام العامل مبوضوع االستنساخ وزاد الفضول العلمي يف احلديث عن استنساخ 

من املراكز الدينية والعلمية هلا قد يقع على اجلانب االخالقي  وفجر ذلك اخلرب الكثري من التحفظات الدولية من كثري

خ شائعة بني العامة عند احلديث عن عملية خلق نسخة وبعد ذلك اصبحت كلمة االستنسا االنسان.من عملية استنساخ 

وال شك فان العلماء كانوا ومازالوا  الكلمة.اخرمن احليوان او االنسان وبذلك ظهر اللبس بني الكثريين يف معنى هذه 

 يستعملون هذه الكلمة يف االشارة اىل عملية صنع نسخة من اي مادة وراثية وليس بالضرورة خلق او نسخ كائن حي

     بالكامل.

 انواع:ولذلك قسم العلماء االستنساخ او النسخ اىل ثالثة 

نسخ او استنساخ القطع من الدنا عن طريق اهلندسة الوراثية ومبا يعرف بتكنولوجيا اعادة توليف املادة  -1

 . Recombinant DNA Technology الوراثية

 .  Reproductive cloning االستنساخ التكاثري او اجلنسي -2

 .  Therapeutic cloning  العالجياالستنساخ  -3

   Recombinant DNA Technology نسخ او استنساخ القطع من الدنا عن طريق اهلندسة الوراثية اوال:

امنا يهتم به العلماء يف باب االستنساخ هو نسخ قطع من الدنا سواء اكانت هذه القطع عبارة عن جني او اجلينوم 

وحيتاج العلماء للقيام بنسخ القطع  الدنا.العمليات اليت جتري هي نسخ قطعة من  وأشهر.  احلي()كل دنا املوجود يف الكائن 

يف كل مرة من داخل اخللية وذلك لوجود  استخالصها لندرةحيتاجون اىل كمية كبرية من هذه النسخ وذلك  ألنهم

اهليموجلوبني واملعروف جبني بيتا  يف بيتافان اجلني املنتج لسلسة  املثال،وعلى سبيل  للكروموسومات. االنشائية التعقيدات

باليني قاعدة  3حول  )يرتاوحالكلي يف اخللية  حجم الدنا% من 0.00005ميثل فقط  (beta-Globin Gene) جلوبني

 25اىل  حجمهوالذي قد يصل  Dystrophin gnen نيوكلوتيدية ( . كما ان اجلني العمالق واملعرف جبني الدسرتوفني

ولذلك معظم العلماء  اخللية.% من احلجم الكلي للدنا يف  0.008من  أكثرالميثل  (Megabases 25) ميجا قواعد

 عليها.تاجون اىل اجراء نسخ هلذه اجلينات او القطع من الدنا لكي يتسنى هلم التعامل بها واجراء التجارب حي
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 للنسخ:وهنالك طريقتني رئيسيتان 

        Cell-based DNA cloning النسخ عن طريق استخدام اخلاليا احلية: الطريقة األوىل -

  Cell-free DNA cloning غير حيةالنسخ بطريقة الخاليا الطريقة الثانية:  -

 .()تم تناولها سابقا Polymerase chain reaction باستخدام تقنية ويتم ذلك

 Cell-based DNA cloning على اخلاليا اعتمادا الوراثيةنسخ او اكثار املادة الطريقة األوىل:  -

 خطوات:ويرتكز النسخ باستخدام اخلاليا احلية على اربعة 

وذلك عن طريق استخدام  التضاعف،له القدرة على  Vector جزيئات من دنا املعاد توليفها بااللتصاق بناقلبناء  -1

 Construction of recombinant DNA molecules by in vitro attachment toاالنزميات القاطعة

replicon (Vector)    

                  Transformation using bacteria or yeast النقل باستخدام البكترييا او اخلمرية -2

اختيار املستعمرات البكتريية اليت حتتوي على الناقل والقطعة املعاد توليفها والسماح هلا بالتضاعف يف اطباق او يف  -3

 Selective propagation of cell clones in culture plates سائلة.حماليل 

   Isolation of recombinant DNA clones عزل سالالت الدنا املعاد توليفها -4

 يل:التفصمن  ئوسوف نتناول اخلطوات السابقة بش

 Construction of recombinant DNA molecules بناء جزيئات من الدنا املعاد توليفها -1

يعتمد النسخ باستخدام اخلاليا احلية على قدرة قطعه الدنا املراد نسخها على التكاثر الذاتي عندما توضع داخل 

وال شك ان قطع الدنا العادية ليس لديها القدرة على التضاعف الذاتي ولذلك فان العلماء تغلبوا على هذا االمر  احلية.اخللية 

وبغض النظر عن نوع  الذاتي.بقدرتها على التضاعف  املعروفة Vector قل من النواقلبان ادخلوا القطعة املراد نسخها يف نا

 يلي:وتلك هي اخلطوات اليت تتم وببساطة كما  واحدة.الناقل فان طريقه ادخال قطعة الدنا املراد نسخها اىل الناقل تقريبا 

A.  انزيم قاطع حمدد وليكن مثال انزيم )ا( فيقوم هذا االنزيم  اليها يضافبعد ان يتم حتديد القطعة املراد نسخها

 بقطع الدنا يف مكان حمدد حسب التسلسل النيوكلوتيدي

B. . يضاف نفس االنزيم للناقل والذي يقوم بقطعه ايضا يف نفس التسلسل النيوكليوتيدي 

C.  فتتداخل التسلسالت  .ايضاتضاف القطع املراد نسخها بعد قطعها باألنزيم القاطع اىل الناقل الذي قطع

فتنشأ من ذلك قطعة مهجنة من الناقل وبداخله القطعة  نسخها،النيوكيلوتيدية بني الناقل وبني قطع الدنا املراد 

  . (31املراد نسخها )شكل 

 وترتبط قطعة دنا بالبالزميد من اطرافها برابطة هيدروجينية وهي رابطة ضعيفة  -

الالصق لكي جيعل الرتابط بني قطعة الدنا والناقل اىل رابطة او  Ligase لذلك يضاف انزيم يسمى -

 . Covalent bond تساهمية قوية

ومما ال شك فيه ان اكثر الناقالت استخداما هي البالزميدات ولكن ميكن استخدام الفاج ايضا ، والياك او اي ناقل اخر . يف 

كرب القطعة املراد استنساخها. ففي حالة القطع الصغرية يستخدم  العادة يكون العامل احملدد لنوع الناقل املراد استخدامه هو

 البالزميد او الفاج بينما يستخدم الياك او الباك يف حالة القطع الكبرية .



Biotechnology Dr. ALI ABD SHARAD                                                        
 

 66الصفحة  لمرحلة الثالثةا \كلية التربية للعلوم الصرفة                               سادسةلالمحاضرة ا
 

 

 (: تصميم القطع املهجنة من الدنا يف كال من البالزميد واحلامض النووي31شكل )

  

 اىل خلية حيةنقل القطعة املهجنة واملوجودة بداخل الناقل  -2

يف عملية الكلونة وذلك لسهولة ادخال الناقل اليها ، واىل سرعة   E.coli يف الغالب تستعمل بكترييا خاصة هي

دقيقة ( ، اضافة اىل توفر طرق االختيار خاصة اليت تعتمد على خاصية احلماية  20انقسامها ) تنقسم البكترييا تقريبا كل 

ذلك  مساعدة،البالزميد او الفاج تلقائيا اىل داخل البكترييا بينما حتتاج النواقل االخرى اىل من املضادات احليوية . ويدخل 

بتغري تركيز االمالح احمليطة بالبكترييا او بالتعرض اىل نبضة كهربائية لكي يسمح اجلدار احمليط بالبكترييا بدخول 

 ( .32وكذلك البالزميدات )شكل  النواقل . ومن طبيعة البكترييا انها تنقسم تلقائيا وبشكل سريع

 عزل سالالت املادة الوراثية والسماح هلا بالتكاثر يف اطباق الزراعة -3

باختيار املستعمرات البكتريية اليت حتتوي على الناقل والقطعة املهجنة مع تكاثر اخلاليا البكتريية وتكاثر 

ات البكتريية وبها البالزميد املهجن . ولكن قد يكون يف داخل البالزميد اليت بداخلها ينتج لدينا اعداد كثرية من املستعمر

الطبق الذي زرع فيه البكترييا اليت حتتوي على البالزميد املهجن فانه عادة ما يتم استعمال ناقالت عليها جينات واقية من 

وبذلك فاملضاد احليوي سوف مينع املضادات احليوية ، كاجلني الواقي من املضاد احليوي امبيسيلني اوالترتاسكيلني وغريها . 

 .املهجنتكاثر اي خلية بكتريية ال حتتوي على البالزميد 



Biotechnology Dr. ALI ABD SHARAD                                                        
 

 67الصفحة  لمرحلة الثالثةا \كلية التربية للعلوم الصرفة                               سادسةلالمحاضرة ا
 

 

 ( : نقل القطعة املهجنة واليت هي بداخل الناقل اىل خلية32شكل )

 عزل املادة الوراثية املستنسخة -4

املهجن فانه ميكن نقلها اىل طبق جديد وحيافظ  بعد ان يتم التعرف على املستعمرات اليت حتتوي على البالزميد

ويستفاد  النسخ.يكون هلذه البكترييا اعداد كبرية من البالزميد وبذلك تنتهي عملية  التكاثر.عليها وتغذى لكي تستمر يف 

نا او حماولة من هذه القطع املنسوخة يف القيام باملزيد من االحباث او التجارب عليها كان يقوم مثال انتاج مكتبة من الد

استنتاج التسلسل النووي النيوكلوتيدي للقطعة . كما ميكن حتوير هذه العملية حبيث حيتوي البالزميد على قطعة 

الطريقة هي اليت تستعمل يف  الدنا. وهذهومن ثم حتوير املراحل االخرية من الكلونة إلنتاج بروتني بدال من  cDNA من

 النمو.انتاج بعض اهلرمونات كهرمون 

 Reproductive Cloning ثانيا: االستنساخ التكاثري

 Nuclear يعرف االستنساخ التكاثري او اجلنسي بأنه انتاج كائن حي بنفس مواصفات املادة الوراثية النووية

DNA  بعملية استنساخ جنسي للنعجة  1997لكائن حي اخر ) املنسوخ منه ( . لقد قام الفريق العلمي مبخترب روزلني عام

وبشكل  Somatic Cell Nuclear Transfer (SCNT) وتعرف هذه العملية ايضا بنقل نواة اخللية اجلسمية ي.دول
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مبسط نقل نواة من خلية من خاليا اجلسم غري اجلنسية اي غري املوجودة باملبيض )يف االنثى ( ومن خاليا اخلصية )يف 

 ( .33من خاليا الثدي لنعجة اخرى )شكل  الذكر ( . واخللية اليت استعملت الستنساخ النعجة دولي كان

ومن ثم اخذت بويضة من املبيض وقام العلماء من التخلص من النواة اليت بداخل تلك البويضة ثم قاموا بزراعة النواة اليت 

ثم قاموا بصعق تلك البويضة بالكهرباء لتنشط عملية االنقسام. وبعد ان بدأت هذه  اخذوها من الثدي يف داخل البويضة .

البويضة باالنقسام قاموا بزرعها داخل الرحم لنعجة وبعدها منى اجلنني يف الرحم ليكون نعجة كاملة . وعلميا فان دولي 

م او االب الذي اخذ منه النواة حيث ان هناك او اي حيوان او انسان يستنسخ بهذه الطريقة ليس يف احلقيقة نسخة مطابقة لال

بعضا من املادة الوراثية موجودا خارج النواة وهو بالتحديد موجود يف داخل البويضة اليت ازيل منها النواة ، وهذه املادة الوراثية 

يكثر فيها الطفرات  ومع ان امليتوكوندريا مصنع هام للطاقة اال انه  موجودة على جسيمات صغرية تسمى امليتوكوندريا .

 مع تقدم العمر وقد يكون هلا عالقة بالتقدم يف السن .

 

 ( : استنساخ النعجة دوللي بالكامل33شكل )

  

   Therapeutic Cloning ثالثا : االستنساخ العالجي

يسمح هلا للوصول اىل ختليق كائن  وال  Stem cells ويقصد بذلك استنساخ كائنات حية ألخذ خاليا جذعية

حي كامل . تنبع اهمية هذه اخلاليا قدراتها على انتاج اي خاليا او اعضاء كالكلية والكبد واخلاليا الدموية واليت يرجى 

ولقد قامت احدى الشركات العلمية يف  االن.من استخدامها عالج الكثري من االمراض اليت ال يوجد هلا عالج ناجح حتى 

 2001يف شهر نوفمرب من عام   Advanced cell Technologies ماسيشيوستز بالواليات املتحدة االمريكية والية

باإلعالن عن حماولة ناجحة الستخالص خاليا جذعية من اجنة مستنسخة وذلك بعد ان قامت باستخدام مثان بويضات 

. ولقد جنحوا يف انتاج خالعية من بويضة واحدة بينما  بشرية مت تفريغها من نويتها ثم زرع بداخلها انوية خاليا من اجللد

 االخرى.فشلت البويضات السبع 

 
 


