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 Epigeneticsفوق الوراثة 

)فوق الوراثة أو علم الوراثة فوق الجينية( على الجوانب العلمية الوراثية التي تحدث   Epigeneticsأستخدم تعبير  

للكائن الحي في تغيير صفاته والتي لم تكن معروفة من قبل وهي ال تخضع للقوانين المندلية أو السايتوبالزمية أو  

التالجزيئية.   الوراثية  الظاهرية  االنماط  التغيرات في  بدراسة  يهتم  تسلسل فهو علم  تغييرات في  بسبب  تحدث  ي ال 

DNA( يشير المصطلح أيضاً الى التغييرات الوظيفية التي تحدث للمجموع الجيني  .Genome والتي ال تتضمن )

عل األمثلة  ومن  النيوكليوتيدات،  سلسلة  في  ميثتغييراً  هي  التغييرات  من  النوع  هذا  ) ى  النووي  الحمض   DNAلة 

methylation  على والتعديالت   )( الجينين Histone modificationالهستون  التعبير  كيفية  يعدل  فكالهما   )        

Gene expression  سلسلة الحمض النووي التابعة لها. هذه التغيرات قد تستمر خالل أنقسامات الخلية   دون تعديل

لسلة الحمض النووي طوال فترة حياتها، وقد تستمر أيضاً لعدة أجيال حتى لو أنها لم تتضمن تغييرات في تركيب س

DNA  .للكائن الحي فبدالً من ذلك ثمة عوامل غير جينية تسبب تغيراً في سلوك أو طريقة تعبير الجينات نفسها 

تعريف   أو عدد   Epigeneticsأصبح  تتابعات  تغيير  الحي من دون  الكائن  في  المظهرية  الوراثية  التغيرات  بأنه   :

 في ذلك الكائن. DNAتتابعات  

من الناحية الوراثية وتاثيرها   RNAلقد مرت العقود الماضية من البحث العلمي من دون معرفة الدور الحقيقي لمادة  

( وعالقتها مع تحورات small)    sRNAم التحقيق من دور  ت , و  2005في الصفات الناتجة في االفراد , حتى كان عام  

 . , وبالتالي العالقة الوثيقة مع آلية فوق الوراثة DNA يثلة ( ومhistone modificationالهستون )

     تحدث لتسبب نظام معلومات فوق الوراثة  خيص ثالث معلومات مهمةشالى اليوم ت تم

EIS  =epigenetic information system  : وهي 

1.  DNA methylation 

2. Histone modification 

3. RNA – interference = RNAi 

االولى باأللية  مرتبطة  (  Histone modification)  االكثر دراسة الى اليوم , علماً ان الثانية    األلية  DNAتعتبر ميثلة  

في خاليا الكائنات الحية الراقية    DNAالهستون هو مادة بروتينية مسؤولة عن ربط  )  بسبب نشاط فعل الهستونات

تحورات   تشمل  في حين  cytosineتتركز فقط في ميثلة    DNA، أن ميثلة  (والتي بالتالي تشكل نيوكليسومات الكروماتين 

 RNAiفقد أكتشفت جزيئات صغيرة من    RNAiباألضافة الى الميثلة على األستلة والفسفرة . وفيما يخص    الهستون

 بير الجيني في الكائن الحي.  يمكنها أن تنظم التع 

إذ أثبت كل من   sRNAلقد كان من بين األكتشافات الهامة كذلك هو ما تم التوصل أليه من دور القطع الصغيرة من  

Mello     وFire  2006    24  –  21من أن جزيئات صغيرة بطول  nt    لها القدرة على ترجمة أو تحطيمmRNA   في
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ان األليات المذكورة تعمل بصورة متداخل وليست مستقلة عن بعضها البعض أذ   خلية الكائن الحي. من الجدير بالذكر

هذا وتعد آلية فوق الوراثة لبعض الجينات.     silencingأو أسكات    activationتقوم كل من هذه االليات أما بتقوية   

فتحفظ بذلك طبيعة النوع الوراثية خالل الى اليوم آلية دفاعية في الكائنات الحية تساعد في حفظ الجينوم من الضرر , 

 .  ينوم الكائن في الخلية شبه ثابتعملية التطور , اذ انها تبقي ج

 أهمية فوق الوراثة:  ➢

يمكن القول  أن األحياء اليوم محكومة بعاملين رئيسين هما الوراثة وفوق الوراثة وأن أنظمة معومات فوق  

اهين، أحدهما أنظمة األستجابة لعوامل  تعمل في أتجEIS  (Epigenetic Information Systems  )الوراثة  

النوع الى األجيال الالحقة. أن المعلومات التي جمعت في السنوات األخيرة  البيئة والثاني التحول نحو حفظ  

أعطت مفاهيم جديدة عن أمور علمية كان لها معنى أخر في السابق وكذلك تأثيرات الجينوم    EISمن أبحاث  

، كذلك تدخل أنظمة معلومات  abioticأو الحيوية     bioticن عوامل الشد سواء كانت حيوية  تحت العديد م

الوراثة   ووظائف    EISفوق  النبات  في  الهامة  الصفات  بعض  بتمايز  المختصة  المسائل  على  السيطرة  في 

ابة الجينوم لتأثيرات عوامل الشد  ( ووظائف األعضاء وأستجShoot apical meristem = SAMالمرستيم )

 EISأن من بين أستخدامات  وحدوث أسكات جيني في بعض صفات الصنف نتيجة تأثير بعض تلك العوامل،  

في تربية النبات وكذلك الوراثة الجزيئية ، والسيما عند أستنباط الهجن لمختلف المحاصيل خصوصاً  اليوم  

 بعد شيوع المحاصيل المحورة وراثياً.  

➢ DNA methylation  : 

، أن عملية الميثلة ممكن ان تغير  DNAالى جزيئ    3CHهي عملية حيوية والتي فيها ترتبط مجموعة مثيل  

عدد أو تسلسل القواعد.  يمكن أن تتوقف عملية األستنساخ بحصول    فعالية الحامض النووي من دون تغير في 

عف العملية وبذا فأن جينات الفرد سوف الخلية وفي أضعف حاالت التأثير فأنه يض  DNAمع    3CHأرتباط  

النواة يتأثر تعبيرها وتظهر صفات جديدة لم تكن فيه سابقاً أو ربما أختفت بعض الصفات. في الكائنات حقيقة 

ميثلة   وتكوين    DNAفأن  وثباته  الجينوم  وتنظيم  الجين  فعل  تسكين  في  هاماً  دوراً  تلعب  السايتوسين  على 

( مغاير  نوويالهتروكوماتين  (  heterochromatinكروماتين  أ  منضغط  )حمض  محكم  بشكل   ومرتبط 

 كثيف( واألسكات الجيني وعمليات تشكل الخاليا المرستيمية وما يترتب عليها من وظائف ومظاهر في الفرد.

حين   من الجدير بالذكر أن تأثير الميثلة في الثدييات يمكن أن يزول أو يتوقف خالل عملية تشكل األجنة، في

وتسمى الجينات المسؤولة    meiosisتورث النباتات الميثلة الى األجيال الالحقة خالل عملية األنقسام األختزالي  

 وهي مختلفة مظهرياً أكثر منه وراثياُ عن األفراد األصلية. epiallelesعن هذه الميثلة بـ 
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 أنزيمات الميثلة:  •

 ( )DNA methyltransferaseتعد   )DNA MTase  من مجاميع  تضم  والتي  األنزيمات  عوائل  من   )

 .DNAاألنزيمات المحفزة على نقل مجموعة المثيل الى الحامض النووي 

➢ Modification of Histones : 

، وفيها يحدث أنضغاط  DNAكما ذكر سابقاً فأن تحورات الهستون هي أحد اسباب فوق الوراثة الى جانب ميثلة  

الكروماتين فيطلق عليه   الكروماتين    heterochromatinفي  ميثلة أم ال. عندما ينضغط  فيه  سواء حدث 

 geneسكات الجيني  ( وبذا فانه يحدث عادة األ inactive)يصبح غير فعال    heterochromatinويصبح  

silencing  ً  وهو ما يحدث في الميثلة ايضا

➢ RNA – based control mechanisms  : 

والتي تدخل في معقدات ثم تنتشر في خلية الفرد وتبدأ بالسيطرة    RNAiوهي عموما متعلقة بتكون جزيئات  

ات الهامة من البروتينات  على الكثيرمن أنشطة الفعل الجيني سواء بأيقاف األستنساخ أو بمنع بعض الجزيئ

 .sRNAوالمواد الجزيئية من الجينوم. هذا باألضافة الى دور 

 

  تغايرات فوق الوراثة 

أصبح من المسلم به أنه الصفات وتغايراتها المظهرية والوظيفية والكيماوية والتشريحية في الكائنات الحية  

فوق   تدخل  والبيئي،  الوراثي  العامل  بين  التداخل  ناتج  مؤثر  الوراثةهي  أحداث    كعامل  التغايرات  في  هذه 

وبحسب درجة األجهاد الذي يتعرض له الكائن الحي. فيما يخص أفراد المملكة النباتية ونباتات المحاصيل  

الجيني   الفعل  طبيعة  فأن  الخصوص  وجه  القواعد على  تتابع  وطبيعة  عدد  الى  يستند  االحياء  في  السائد 

لذلك الكائن , غير ان آلية فوق الوراثة تعمل وتعطي تغايرات موروثة    RNAو  DNAالنايتروجينية لكل من  

أو تحورات   DNAعن طريق ميثلة  وذلك  او تتابع القواعد النايتروجينية    من جيل الخر ومن دون تغيير عدد

. أستناداً لذلك فأنه تظهر تغايرات جديدة في الذرية epiallelesالهستون وبحسب فعل جينات فوق الوراثة  

تعد   المجتمع  novel phenotypesوالتي  في  أصالً  موجودة  تكن  تعبير  لم  الباحثين  بعض  يطلق   .

epimutation    أوparamutation    على مثل هذه األفراد التي تحمل صفة أو صفات جديدة وهذا يعود

التي جاءت )قدرة الجسيم على التشكل بعدة أشكال .. متعدد األشكال( لطبيعة األليات    polymorphismلحالة  

 من األبوين. 

كما تؤثر فوق الوراثة في النباتات المزروعة زراعة نسيجية عندما يكون النسيج النباتي المزروع واقعاً تحت  

تأثير أجهاد معين وذلك في تأثيرها في طبيعة أنقسام الخاليا، ويعد األجهاد في هذه الحالة عالي جداً وبذلك 

 (. genome reprogramingلمثل هذه الخاليا ) DNAيم مادة  يكون من المتوقع أن تحدث أعادة تنظ



 5/ م.  الوراثة المتقدم                                                                                        الدراسات العلياقسم المحاصيل الحقلية /      

 أ.م.د. فائز تحسين فاضل                  

 

4 
 

أنه عند تعرضه لدرجات حرارة عالية أدت الى عمل ألية فوق    petuniaأشارت نتائج األبحاث على نبات  

 ( مما أثر على تغيير لو األزهار.5)ميثلة السايتوسين عند ذرة الكاربون  5mcوزيادة مستويات الوراثة 

                ان شدود الجفاف والملوحة وامثالها اليوم مثل شدة الضوء العالية او الحرارة العالية تسبب زيادة مركبات 

ROS    =reactive oxygen species   بب حاجتها الى الكترونات  في خاليا النباتات وهي تضر الخاليا بس

, اذ يقوم   ROS( ليقوم بحماية الخاليا من ضرر  SODلتصبح ساكنة ! ان اهم واول انزيم يظهر في الشد هو ) 

SOD    بتفكيكH2O2   الى ماء واوكسجين جزيئي . تختلف النباتات بحسب الصنف والنوع والجنس من مقدار

, وبذا فمنها المتحمل ومنها المتحسس وعلى المربي ان  SODاحتوائها على قطع جزيئية لها فعلها ضد انتاج 

.ينتخب االفضل بعد تشخيصه 



 5/ م.  الوراثة المتقدم                                                                                        الدراسات العلياقسم المحاصيل الحقلية /      

 أ.م.د. فائز تحسين فاضل                  

 

5 
 

 DNA markers –  مؤشراتDNA  : 

يستدل بها على موقع معين على الكروموسوم او الجين وهي   DNAهي تتابعات من شريط الحامض النووي 

أذ تعكس التباين في المعلومات الوراثية  مهمة في دراسة العالقات الوراثية بين األفراد وأيجاد البصمة الوراثية  

لى  ى المعتمدة  عالموجودة فيها. تمتاز مؤشرات الدنا بكونها مستقرة ال تتأثر بالبيئة بخالف المؤشرات األخر

الصفات المظهرية، كما تمتاز بكونها شمولية تعتمد على كل المادة الوراثية في جميع خاليا النبات على عكس  

مجاالت   في  تستخدم  فأنها  تلك  مميزاتها  بسبب  االنزيمية.  أو  البروتيني  المحتوى  المعتمدة على  المؤشرات 

المبكر لألصناف والسالالت مما يجعلها  والتمييز    DNA fingerprintواسعة أهمها أيجاد البصمة الوراثية  

 أداة مهمة لمربي النبات. 

  أنواع مؤشراتDNA  : 

  REFLP(Restriction Fragment Length Polymorphism ) وهي نوعين أولها ما يعرف أختصاراً بـ  

وتعرف بأنها التباين في أطوال قطع التقييد وتعتمد على األختالفات في طرز التقطيع الذي يتسبب به القطع  

 .المضافة أو المحذوفة أو المستبدلة أو طفرة نيوكليوتيدية

بـتفاعل   أختصاراً  فيعرف  الثاني  المؤشر  البلمرة  PRC  (Polymerase Chain Reaction  )أما  تفاعل 

 inالمنتجة من الجينوم أنزيمياً وذلك خارج جسم النبات    DNAيتم مضاعفة قطعة محددة من  المتسلسل وفيه  

vitro    بوجود ما يعرف بالبادئاتPrimers     والتي هي عبارة عن شريط مفرد قصير من الحامض النووي

(DNA    اوRNA  تعمل كأساس أولي لعملية تضاعف  )DNA  .ه  تمتاز هذ  للجين أو المورث موضوع الدراسة

الطريقة بحساسيتها العالية في الكشف عن جزء معين من كل المادة الوراثية للكائن وكونها دقيقة ومتخصصة 

مما جعلها تستخدم على نظاق واسع وجزء أساسي في دراسات الوراثة الجزيئية، فضالً عن سهولة وسرعة 

 . تطبيقها
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