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 الوراثية الهندسة 
 

كن سوى الصيحة األولى في المجال الوراثي التي أدت الى فتح مجال لم ي  1900أن أعادة أكتشاف قوانين مندل عام  

جديد أما العلماء كان نغلقا تقريبا حتى ذلك التأريخ بدأ بعده المد الوراثي في التقدم سريعاً خالل العشرة سنوات التي 

علمية الدقيقة لما يحدث تلت ذلك وتكشفت عنه العديد من الحقائق التي أبهرت العالم وقدمت من خاللها التفسيرات ال

تحديد مورثات بعض الصفات على كروموسوم حشرة لألختالفات بين األنواع.   بعد مندل هو  كان أول فتح علمي 

 والذي قاد فيما بعد الى وضع أول خريطة وراثية.  1915الدروسوفيال الذي قام بها العالم توماس مورجان عام 

تي درسوها تنتقل الى الذكور األبناء عبر األم فقط وفسر ذلك الى حدوث تبين لمورجان وزمالؤه بأن بعض الصفات ال

التي تعود لألم وأطلقوا عليه بالعبور، وكانت هذه الفكرة جديدة كلياً لم يسبقهم     Xتبادل وراثي بين زوج كروموسومات  

بل   Xعلى كروموسومات    أليها أحد ثم أوضحت األبحاث التي أجريت فيما بعد من قبل غيرهم بأن العبور ال يقتصر

 يحصل أيضاً في أزواج الكروموسومات األخرى. 

وء على الطفرات الوراثية وطبيعتها ض ساهمت األبحاث السابقة كثيراً في التحرك نحو جزيئية الوراثة من خالل تسليط ال

الذي يسبب حصول   ؟ كيف يعمل؟ وما  وألية حصولها وأثارت الكثير من األسئلة حول ذلك كان أبرزها ما هو المورث

الطفرات فيه ؟ كان هذا النوع من األسئلة جريئاً وجديداً ولم تكن األجابة عليه سهلة لعدم وجود تفصيالت الزمة لمثل  

ذلك، إال أنه عرف الكثير من المواد الكيميائية والفيزيائية التي تعمل على أحداث الطفرات، كان أول أقتراب نحو  

هو ما طرحه العالم جارود حول العالقة ما بين العمليات الكيميائية التي تجري في الخلية   األجابة عن مثل هذه األسئلة

 والمورثات. أعتبر جارود أن فهم طبيعة المورثات يكمن في فهمنا لما يجري من فعاليات أيضية داخل الخاليا. 

لجزيئات األخرى حيث تم التعرف على كانت جزيئات البروتين هو أكثر الجزيئات البايولوجية الكبيرة إثارة من بقية ا

تركيبها وتنظيمها الفريد المؤلف من وحدات متكررة سميت باألحماض األمينية والتي عرف منها أكثر من عشرين 

نوعاً، واألهم دورها الرئيسي في الخلية فالهرمونات بروتينات واألنزيمات بروتينات والتبروتينات مؤلف أساسي في 

التي أكتشفت في أواخر القرن التاسع عشر مهملة    RNAو    DNAا بقيت جزيئات األحماض النووية  تركيب الخاليا، بينم 

وأعتبرها البعض جزيئات غبية ذات وظائف ثانوية وال أهمية كبيرة لها وخكذا أستغرق العالم أكثر من أربعين سنة 

مت بصورة كبيرة في الكشف عن المادة في البحث عن الدور الوراثي للبروتينات دون طائل، أن أن هذه األبحاث سااه 

مهما نحو النمط الوراثية من خالل تحديدها لدور   ما للمورثات في النشاط البروتيني وكان هذا في حد ذاته أقتراباً 

من خالل عملهما على سالالت طافرة لصفات مختلفة   1941المندلي أذ تمكن العالم جورج بيدل وأدوارد تاتوم عام  

النوسبورا من أيضاح العالقة بين البروتينات والمورثات مما ساعد كثيراً على نبذ فكرة أن البروتينات هي المادة من  

 الوراثية وتركيز األبحاث نحو مادة أخرى غيرها. 
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 وهي أعتبرت بأنها ليست ذات أهمية تذكر أال    ة بايولوجية كبيرة جديدة سبق وأنوهكذا تحولت أنظار العلماء الى جزيئ

األبحاث العلمية التي أجريت حول هذه الجزيئات البايولوجية من قبل العالم فريدريك   األحماض النووية. ساهمت نتائج

جرفش وأفيري وجماعته وهيرش وشاس وسانجر وكونرات وغيرهم في تحديد الدور الوراثي لجزيئة الحامض النووي 

DNA    ركيب الثالثي األبعاد للحامض النووي  قدم واطسون وكريك نموذجهما عن الت  1953، وفي عامDNA   ثم تبعاه

في عملية نسخ المورثات المحمولة على الـ   RNAبأفكارهما عن التضاعف الشبه المحافظ ودور الحامض النووي  

DNA ًوهكذا أبتدأ عصر وراثي جديد في ظهور ثورة البايولوجيا الجزيئية تمكن خاللها العلماء من األقتراب كثيرا .

 طالسم المادة التي كانت تعتبر حتى عهد قريب كمادة مقدسة. من فك 

وأنها توجد بأعداد   DNAوهكذا بدأ الحديث عن تركيب المورثات وأنها ليست سوى ترددات معينة داخل تركيب الـ  

ئية غفيرة جداً تتوزع على أزواج الكروموسومات في األحياء حقيقية النواة وفي الكروموسوم الوحيد في األحياء بدا

النواة. وأن تعقد الكائنات الحية يعود الى تعقد مادته الوراثية ممثلة في المورثات، وبدأت بعد ذلك ألية عمل المورثات 

بالوضوح وظهرت الكثير من التفاصيل الدقيقة لتتابع المورثات تبين بأن المورثات تحمل في جنباتها شفرات ثالثية 

الريبوس  أمينية معينة وأن  الشفرات والتي تستنسخ عبر جزيئة وسطية تشفر ألحماض  ومات هي موقع ترجمة هذه 

وأصبح التفصيل حول هذا الموضوع متوفراً حتى في كتب المدارس وهكذا    RNAأخرى هي جزيئة الحامض النووي  

تها. تمكن تمكن البايولوجيون من األجابة على معظم األسئلة الحائرة التي كان يعتقد سابقاً بأستحالة الوصول الى أجابا

العلماء الوراثيون خالل الحقبة السابقة التي تم خاللها تحديد المادة الوراثية وتركيب ودور المورثات من توفير الهيكل 

 DNAالمتماسك لتفسير دور الوراثة في العمليات األيضية الخلوية وأنتقلوا بعد ذلك الى حقل جديد تمثل في تقنية الـ  

 ية التي هي بحق ثورة ضخمة. المتراكب أو الهندسة الوراث

في األعالن عن سلسلة من االكتشافات الصغيرة والتي تضمنت أكتشاف أنزيمات قاطعة  1970بدأ العلماء ومنذ العام 

والحمة وبنائية مختلفة وقد كان لهذه األكتشافات قيمة تجمعية هائلة حيث وفرت للعلماء عدة عمل رائعة مكنتهم من 

الوراثية ونقل أجزاء منها من كائن الى أخر ن العشرين أذ تمكنوا من خالل ذلك تقطيع المادة  تحقيق أحد معجزات القر

تحديد  األن  السهل  أحتراف كبير وأصبح من  يحتاج  ال  ورتينياً  الى أخرى عمالً  المورثات من خلية  أيالج  وأصبح 

بعدها   الوراثية  الهندسة  أليها ودخلت  بالمورثات والوصول  الخاصة  الزراعية التتابعات  النواحي  كمشروع كبير في 

 والصناعية والطبية.
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 : الوراثية المبادئ والطرق العامة في الهندسة  ❖

تهدف الهندسة الوراثية الى التالعب بالمورثات بطريقة تسمح بظهور صفات جديدة مفضلة في كائن لم يكن يمتلكها  

أو إزالة صفة غير مرغوبة موجودة، تؤدي هذه التقنية الى أنتاج كائنات حية متواضعة بصفات متقدمة وتستخدم 

 لهذا الهدف وسائل عديدة متنوعة.

 دسة الوراثية بخطوات متتالية متتابعة يمكن وضعها حسب الترتيب التالي:تتم عملية الهن

 كخطوة رئيسية لعزل مورث معين الزم لعملية الهندسة.  RNAأو  DNAأستخالص الحامص النووي   -1

( لعزل المورث المطلوب أو قطع PCRأستخدام األنزيمات القاطعة والفصل بالهجرة الكهربائية عبر هالم ) -2

 ية عليه.المحتو  DNAالـ

 أستخدام ناقل مناسب لربط المورث المطلوب معه وأدخاله الى مضيف مناسب لتضخيمه وزيادة عدده.  -3

 أدخال النواقل الهجينة الى المضيف المضائف المطلوب تعديل صفاتها.  -4

 الكشف عن عمل المورث الجديد.  -5

الهندسة الوراثية والوسيلة المستخدمة  وتختلف تفاصيل كل خطوة من هذه الخطوات وذلك أعتماداً على الهدف من  

 في تحقيق هذا الهدف. 

 أنزيمات الهندسة الوراثية:  ❖

تعتمد الهندسة الوراثية في كثير من طرقها على األنزيمات ونظراً ألختالف وظائف هذه األنزيمات فقد قسمت  

 خمسة مجاميع هي:أعتماداً على ذلك الى 

  Nucleic acids hydrolysis enzymes or Nucleasesأنزيمات هدم األحماض النووية  -1

  Polymerases    أنزيمات بلمرة الحامض النووي  -2

            Ligases                 أنزيمات اللحام   -3

 Modifying Enzymes              أنزيمات التحوير   -4

 Topoisomerases        أنزيمات إزالة األنطباق  -5

 



 4/ م.  الوراثة المتقدم                                                                                        الدراسات العلياقسم المحاصيل الحقلية /      

 أ.م.د. فائز تحسين فاضل             

 

4 
 

 : Nucleasesأنزيمات هدم األحماض النووية  -1

لسالسل  الفقري  العمود  تمثل  التي  األستر  ثنائي  الفوسفات  أواصر  تحطيم  على  األنزيمات  هذه  تعمل 

 األحماض النووية. 

التي تهاجم    Endonucleasesقسمت هذه األنزيمات الى مجموعتين هما مجموعة أنزيمات الهدم الداخلي  

أواصر الفوسفات ثنائي األستر من داخل سالسل الحامض النووي وتؤدي الى أنتاج قطع مختلفة الحجم 

من نهايات   التي تفصل النيوكليوتيدات  Exonucleasesمن الحامض النووي وأنزيمات الهدم الخارجي  

كال  وفي  النيوكليوتيدات،  من  األغلب  على  مفردة  وحدات  أنتاج  إلى  مؤدية  النووي  الحامض  سالسل 

بالـ  DNasesتدعى    DNAالـالمجموعتين هناك أنزيمات هدم متخصصة ب تدعى    RNAوأخرى خاصة 

RNases. 

 : RNA  ..RNasesأنزيمات هدم الحامض النووي  •

  RNase I, II, IIIوهي    E.coliهناك ثالث أنزيمات من هذا النوع أستخلصت من بكتريا القولون  

النووي   الحامض  الثالثة    RNAيعمل األنزيم األول على هدم سلسلة  النهاية  من  أعتباراً  داخلياً 

حامض  إلنتاج قطع مؤلفة من نيوكليوتيدة واحدة. أما األنزيم الثاني فإنه يعمل على هدم سلسلة ال

داخلياً وخارجياً أعتباراً من النهاية الخامسةألنتاج قطع مؤلفة من نيوكليوتيدة مفردة ويعمل األنزيم 

إضافة لهذه األنزيمات فقد تم الثالث على الهدم الداخلي للمناطق المزدوجة من الحامض النووي.  

سمي   الحيوانات  بنكرياس  من  داخلي  أنزيم  أر  RNase Aأستخالص  مواقع  تباط يهاجم 

البيرميدينات مع ذرة الكاربون الثالثة في السكر الخماسي حصراً إلنتاج قطع حامض نووي مؤلفة 

 من نيوكليوتيدات بيرميدينية مفردة إضافة لقطع حامض نووي مختلفة الطول. 

األسبرجلس   فطر  من  أخر  داخلي  هدم  أنزيم  عزل  تم                       Aspergillus oryzaeكما 

يعمل على مهاجمة روابط الفوسفات الموجودة في مواقع نيوكليوتيدات تحتوي    RNase T1سمي  

 على الكوانين فقط ومن النهاية الخامسة.

 

 : ,DNA  DNaseأنزيمات هدم الحامض النووي  •

للـ الخارجي  الهدم  أنزيمات  من  أنواع  ثالثة  القولون    DNAعزلت  بكتريا  وهي         E.coliمن 

RNase I, II, III   نزيم األول على مهاجمة روابط الفوسفات في السالسل المفردة للحامض  يعمل األ

( مؤدياً الى تقطيعها الى وحدات ثالثية النيوكليوتيدات ومن النهاية التي    RNA)أو    DNAالنووي  

ترتبط فيها مجاميع الهيدروكسيل مع ذرة الكاربون الثالثة للسكر، أما أنزيم الهدم الثاني فأنه يهاجم 

ا للـالسالسل  الروابط   DNAلمزدوجة  عند نفس مواقع عمل األنزيم األول ويهاجم هذا األنزيم 

 الفوسفاتية في السالسل المزدوجة المحلزنة. 
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 كما تم أستخالص نوعين من أنزيمات الهدم الداخلي من الطحالب وبعض الغدد الحيوانية.

أنزيمات أخرى ذات أهمية   فأنه هناك  لهذه األنزيمات  الوراثية وهي  إضافة  الهندسة  بالغة في 

وهي أنزيمات أكثر تخصصاً    Restriction Enzymesقيدة أو المحددة أو القاطعة  ماألنزيمات ال

 . DNAفي قطع سالسل الحامض النووي 

العديد من األنزيمات القاطعة تتعرف على متواليات معينة من القواعد وتعمل القطع في الموضع 

يمكن قراءة هذه المتواليات سواء من اليسار الى اليمين أو   DNA  المعين من الحامض النووي

بـ  بالعكس   بعرف  ما  قرائتها   Palindromeوهذا  يمكن  التي  الجملة  باألنكليزية  تعني  )والتي 

  DNAويالحظ عندما تقطع شريط  (  Madam I’m Adamباألتجاهين وتعطي نفس المعنى مثل  

متداخلة   قطع  تنتج  قاطع  أنزيم  لها   Staggeredبواسطة  المفردة  لألشرطة  ان  أيضا  ويالحظ 

 .Palindromeمتكاملة للقواعد بسبب البالندروم متواليات.  

 Stickyمعاً يكون لها نفس النهايات اللزجة    DNAالسؤال هو مالمتوقع من خلط شظايا مختلفة من  

ends    للقواعد أقتران  هناك  يكون  أن  الطبيعي  من   ،base pairing  الشظايا وهي  وترتبط   .

المختلفة    DNAالظاهرة التي سرعان ما أدرك العلماء فوائدها ، حيث يمكن خلط شظايا من الـ  

من خاليا أنواع مختلفة حيث تخلط الشظايا معاً    DNAمعاملة بنفس األنزيم القاطع أو حتى من  

ض النووي ولذلك تنتج توافقات جديدة من المادة الوراثية وهذا ما يدعى باألتحادات الجديدة للحام 

Recombinant DNA    مثل المصطلح  لهذا  مرادف  على    Chimeric DNAوهناك  ويطلق 

)عملية تكوين توافقات    gene-splicingعملية ربط شظايا مختلفة للحامض النووي بوصل الجين  

DNA  او قطع جزيئاتDNA  .)وأعادة ربطها سوية من أكثر من كائن حي 
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   Restriction or Endonucleases Enzymes :األنزيمات القاطعة أو المقيدة   -2

عام   الى  األنزيمات  هذه  حول  مالحظة  أول  المناعة    1962ترجع  ظاهرة  تفسير  تم  -Hostحيث 

controlled restriction  الى تبديها بكتريا القولونE.coli  من السالالتE,K    عند أصابتها بالعاثيات

(bacteriophage تقييد تعمل على منع أو عرقلة نمو ( )فيروسات تغزو البكتريا( الى وجود أجهزة 

أنخفاض كبير في كفاءة أصابة الفايرس عندما يراد    Arberو    Dussioxأذ وجد كل من  وتكاثر العاثيات.  

أو العكس، فسر الباحثان ذلك بالفعل المناعي    E  بعاثيات معزولة من الساللة  Kأصابة بكتريا القولون ساللة  

 للمضيف األخير والمتمثل بتحديد فعالية العاثيات عن طريق أنزيمات مقيدة أو محددة. 

ووجد بأن له قدرة عجيبة على قطع أشرطة  1970أستخلص أول هذه األنزيمات من بكتريا القولون عام 

أن األحزاء الناتجة كانت عشوائية وأن األنزيم ال  الحامض النووي ومن أي مصدر كانت أال أنه وجد ب

 . القاطعيستهدف أماكن خاصة معينة بل له نشاط عام وأطلق على هذا األنزيم باألنزيم 

كان هذا االكتشاف مهم جدا للباحثين في مجال الهندسة الوراثية مما دفع الكثير منهم الى أعادة المحاولة 

لى في نفس السنة التي أكتشف فيها األنزيم االول حيث أستخلص  مع أنواع أخرى ونجحت المحاولة األو

. كان هذا األنزيم يختلف في Haemophilus Influenzaنوع ثاني من األنزيمات ومن بكتريا الرشح  

نشاطه عن األنزيم األول حيث أنه يستهدف مواقع محددة على شريط الحامض النووي دون سواها. توالت 

أنزيم قادرة على   300بعدها أكتشافات عدة النزيمات أخرى حتى وصل عددها الى حد األن الى أكثر من  

 . DNAعلى الحامض النووي  قطعموقع  155تمييز أكثر من 

في مواضع    DNAأذن أنزيمات القطع هي أنزيمات تقطع تتابعات محددة من النيوكليوتيدات على شريط  

 محددة تسمى مواقع القطع.

 أنواع األنزيمات القاطعة:  •

المتخصص   القطع  على  قدرتها  على  أعتماداً  مجاميع  ثالثة  الى  القاطعة  األنزيمات  قسمت 

 وأحتياجاتها للقيام بوظيفتها وهي:

a)   تقطع هذه األنزيمات الحامض النووي بصورة عشوائية وتحتاج الى عوامل    النوع االول:  –أنزيمات القطع

المغنيسيوم   أيون  مثل  الفوسفات    2Mg+مساعدة  ثالثي  األدينوسيل     ATPوأدينتوسين  كبريتات   – ومادة 

وراثية لعدم أمكانيتها  وتعتبر هذه األنزيمات غير مهمة في الهندسة ال  -methionine  S-adenosylميثونين

 على القطع المتخصص. 

b)   تعتبر من أهم أنزيمات القطع لقدرتها على قطع أشرطة الحامض النووي    النوع الثاني :  –انزيمات القطع

في مواقع متخصصة فقط بحيث تعطي عدد من القطع الثابتة لكل نوع من األحياء. تستخدم هذه األنزيمات  

بصورة واسعة في الهندسة الوراثية ويتم بواسطتها عزل مورثات معينة دون غيرها. تستهدف هذه األنزيمات 

 هذا التتابع مباشرة. ات معينة بحيث أنها تتعرف على هذه التتابعات وتقوم بالقطع قبل أو بعد تتابع 
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c)   وهي أنزيمات وسط في صفاتها بين النوع األول والثاني حيث تقوم بقطع    النوع الثالث:  –أنزيمات القطع

دنين ثالثي الفوسفات  الحامض النووي في أماكن معينة وتحتاج الى عوامل مساعدة كأيونات المغنيسيوم واأل 

 ميثونين األ أن حاجتها للعامل المساعد األخير جزئية.   -وكبريتات االدينوسيل 

 .DNAفي تتابعات الحامض النووي  )*( الجدول التالي يبين مواقع قطع بعض األنزيمات -

 األنزيم  تتابع القطع ومكانه 

G↓AATTC EcoR I 

G↓GATCC BamH I 

A↓AGCTT Hind III 

GTT↓AAC Hpa I 

↓GATC Mbo I 

CTGCA↓G Pst I 

 

 : Ligasesأنزيمات اللحام  -2

الوظيفة  تعمل هذه األنزيمات على   بهذه  النيوكليوتيدات وهي  بين  ثنائي األستر  الفوسفات  إعادة روابط 

يتوفر نوعان من هذه األنزيمات هما   الروابط.  التي تحطم هذه  القاطعة  تكون عكس وظيفة األنزيمات 

DNA Ligase    من الكائنات الحية، يعمل هذا األنزيم على أعادة أرتباط قطع  المعزول من أنواع مختلفة

المساعد  الحام العامل  الى  اللزجة فقط ويحتاج  النهايات  النووي ذات  أما    +NADض  العملية.  في هذه 

، يتميز    E.coliبعد أصابته لبكتريا القولون    T4المعزول من العاثي    T4 Ligaseاألنزيم األخر فهو أنزيم  

لنووي ذو النهايات اللزجة هذا األنزيم عن األنزيم األول في أن له القدرة على أعادة التحام قطع الحامض ا

. ونظراً لعزل المورثات  ألتمام العملية  ATPأو العمياء على حد سواء أضافة الى أحتياجه للعامل المساعد  

المشفرة لهذه األنزيمات فقد تم هندستها وراثياً وأصبح باألمكان الحصول على كميات كبيرة منه مختبرياً 

حوال عملية لحام النهايات اللزجة أسهل بكثير من لحام النهايات  وتبقى في جميع األ     وبطرق سهلة نسبياً.

العمياء إال أنه من الممكن تحوير هذه النهايات بأساليب مختلفة بحيث يمكن تحويلها إلى نهايات لزجة .. 

أو ذيول متجانسة    Adaptersأو توصيالت    Linkersوأهم أساليب التحوير هذه أستخدام جزيئات رابطة  

homopolymer tail  . 
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 أستخالص المادة الوراثية   ❖

أول خطوة في الهندسة الوراثية ويجب أن يكون    DNAيعتبر أستخالص الحامض النووي منقوص االوكسجين  

نقي حيث اليمكن األستفادة منه من دون تنقيته وذلك ألن معظم األنزيمات المستخدمة في الهندسة الوراثية  

تفقد قدرتها أو تتحطم بوجود مخلفات من البروتينات الخلوية أو أنزيمات الهدم وهناك عدة طرق ألستخالص  

النووي   الى تع   DNAالحامض  تحول  كيميائية حيث  قاعدة  مع  الفائق  المركزي  الطرد  أغلبها على  في  تمد 

 راسب.

في تجارب الهندسة الوراثية وذلك عن    mRNAيفضل بعض الباحثين أستخدام الحامض النووي المرسال  

من قالب الحامض النووي المرسال ،    cDNA  Complementary DNAطريق بناء حامض نووي متمم  

التفضيل الى أن الحامض النووي المرسال يمثل المورثات النشيطة القادرة على التعبير عن  ويعود سبب ذلك

 نفسها فقط. 

 

 نواقل الهندسة الوراثية:  ❖

دائري أو مستقيم وقد تتضمن بعض    DNAالنواقل هي جزيئات بايولوجية كبيرة مؤلفة من الحامض النووي  

التض على  بقدرتها  النواقل  هذه  تتميز  على البروتينات،  مستقلة  أو  مستقلة  شبه  بصورة  الخاليا  داخل  اعف 

األغلب ومستقرة وغير قابلة للتحلل ولها قدرة أستيعابية جيدة على قبول قطع حامض نووي مختلفة الحجم.  

تعتبر البالزميدات والعاثيات والكوزميدات اهم النواقل المستخدمة في الهندسة الوراثية. مبداء العمل عموما  

 ى حمل مادة وراثية ونقلها الى داخل الخلية للكائن المستهدف هو قدرتها عل

 

 تطبيقات الهندسة الوراثية:  ❖

وطرق   وعملها  بالمورثات  تتعلق  التي  المعلومات  الكثيرمن  هن  الكشف  الى  الوراثية  الهندسة  تقنيات  أدت 

من أسرار الكائنات أستنساخها وغيرها من المعلومات الغامضة والتي كان الكشف عنها سبب في معرفة الكثير  

الحية. دخلت الهندسة الوراثية المجال الواسع في الصناعة والطب والزراعة وغيرها من المجاالت الحياتية  

الهامة وكان من نتائجها أنتاج العديد من المضادات الحيوية كما أستخدمت ألنتاج العديد من الطرز النباتية 

أدت ألى تحسين األنتاج الزراعي وتطويره .كما أستخدمت هذه    المقاومة للمبيدات الحشرات والفطريات والتي 

 التقنيات في الطب في تشخيص األمراض الوراثية.
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