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GENETIC ENGINEERING الھندسة الوراثیة

مفھوم الھندسة الوراثیة

مقدمة

حقول الوراثة وعلم األحیاء الجزیئي والكیمیاء الحیاتیة خاللشھدت 
ھائلة غیرت الكثیر من المفاھیم الحیائیة وفتحت االبواب واسعة

ثستوى الورامف طبیعة الكائن الحي وخاصة علىشالخافیة التي الزالت تك

مح و او  ة
تطویع الجین الدنا اوتقنیة تعرف بمجموعھا الجینیة تقنیة الھندسة الوراثیة

Gene cloning ♠ Gene manipulation ♣   Recombinant DNA
technolog ♥   Gentic engineerigg ♦

ثح
م

عن للكائن مثل

تقنیة الوراثیة الحدیثة التي تعرف
خورعن طر

ثدیالحمصطلح الھندسة الوراثیة كان متزامنا مع تطور التقنیات
غالبا ما یستعمل لإلشارة إلى ھذه التقنیات 

Animal and plant breeding ♠



الحدیثة ھذا المصطلح في ھذا الكتاب لالشارة إلى ھذه التقنیاتھذا األساس سیستخدم على 
یعد حقل الھندسة الوراثیة واحدا من احدث الحقول ولیس إلى التقنیات التقلیدیة األخرى

بدایتھ الحقیقیة مع بدایة عقد السبعینات من ھذا القرن . لقد نال ھذا العلمیة حیث كانت
المستویات العلمیة فحسب وانما على المستویات اھتماما كبیرا جدا لیس علىالموضوع
والسیاسة والدینیة أیضا، وأثیر حولھ الكثیر من الجدل والنقاش بین مؤید متحمساالجتماعیة

النقاش وعا مثل الھندسة الوراثیة یستحق فعال الكثیر منضوبین معارض حذر . ان مو
معلومات ق اضافة أو حذفوراثیة جدیدة عن طرییوالجدل ألن األساس فیھ تكوین بن

الطبیعیة. لذا یؤكد وراثیة معینة النتاج احیاء ذات مواصفات جدیدة تختلف عن مواصفاتھ
سالالت كفؤة ومفیدة في المتحمسون على ضرورة تطویر ھذا الموضوع للحصول على

اكثر تحسین السالالت وجعلھا انتاج العدید من المواد الطبیة والصناعیة المھمة، اضافة الى
یعترض القسم االخر على مقاومة لألمراض والظروف المناخیة القاسیة ، في حین
جدیدة ذات مواصفات مدمرة االستمرار في تطویر ھذا الموضوع خوفا من تكوین کائنات

یمكن أن تلحق اضرار جسیمة لالنسان

القدم وتمتد بعیدا إلى على الرغم من حداثة ھذا الموضوع، اال أن فكرتھ األساسیة غائرة في
والحضارة اإلغریقیة، فقد كان فجر الحضارات مثل حضارات وادي الرافدین ووادي النیل

الذي یحمل كل المواصفات الحمیدة الكائن الخارقاالنسان تواقا ومنذ األزل للحصول على 
ملحمة كلكامش العراقیة والثیران المجنحة في اتیالتي تحملھا الكائنات المختلفة . ان شخص

مخلوق خرافي مكون ا (ریمیالحضارة المصریة، والكاي الھول فيبالحضارة االشوریة، وا
غریقیة القدیمة ماھي اال دالئل ) في األساطیر اإلیافعمن رأس اسد وجسم عنزة وذیل

ومنذ فجر الحضارات في الحصول على الكائن الخارق. لم تغب واضحة على تفكیر االنسان
تقدم العلوم بالكائن الخارق عن ذھن االنسان على مر العصور . وفكرة الحصول على

. اال أن العلمیة الوراثیة استمرت المحاوالت للوصول إلى الھدف المنشود وتوفر الوسائل
یحمل صفات وراثیة مشتقة من انواع مختلفة وذلك لعدم امكانیة حدوث حاجز النوع
ین السالالت على تبادل ساألفراد العائدة النواع مختلفة، وھذا اقتصر تحالتزاوج بین

المرغوبة المتواجدة في افراد النوع الواحد فقط . ظل حاجز التوع صامدا أمام الصفات
اوالت الجتیازه إلى أن تطورت تقنیات الھندسة الوراثیة الحدیثة التي مكنتمن المحالكثیر



ی

األسرار الفافیة واضاف بادا جدیدا للمعرفة االنسانیة

یالكثیر من األسرار العلمیة

الحي بشكل افضل طبیعة الكائن

.
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الخطوات األساسیة لكلونة الجین

لى الھدف الوصول إالتمام عملیة کلونة الین یجب توفر وسائل مختلفة یمكن من خاللھ
الحیوانیة في خلیة بكتریا ویالحظ المنشود . یوضح الشكل اسا مخططا لكلونة احد الجینات

امن ھذا المخطط لوسائل المختلفة المطلوبة الجراء تجربة 

-:الكلونة وھذه الوسائل ھي

عزل وتنقیة جزیئة الدنا المرغوب کلونتھا، ویطلق على ھذه الدنا مصطلح-1

الھدفالدنا  target DNA الغریبة forign DNA او الدنا المسافرة passenger DNA
او الدنا

خالیا البكتریا وخالیا حقیقیة النواة ( طورت طرق عدیدة لعزل الدنا الكروموسومیة من
تكسیر جدران الخالیا ( البكتیریة والنباتیة ) بشكل نباتیة وحیوانیة ) وتعتمد جمیعھا على

الكروموسومات ومن ثم فصلھا عن باقي مكونات الخلیة األخرى علىھاديء ألیؤثر كثیرا
,                           مختلفة تضمن الحصول على جزیئات الدنا بصورة نقيباتباع طرق

الغربیة بھذا اتوفر ناقل کلونة مناسب والحصول علیة بصورة نقیة لیتم ربط قطعة الدن-2
استخدام المناسب منھا حسب نوع اضر نواقل کلونة مختلفة یمكنالناقل. تتوفر في الوقت الح

البالزمیدات والفایروسات. طورت طرق عدیدة لعزل ة ومعظم ھذه النواقل مشتقة منبالتجر
وتنقیة نواقل الكلونة بحیث یمكن من خاللھا الحصول على ھذه النواقل بشكل نقي مالئم 

الكلونةلتجارب

صغیرة یجب توفر وسیلة مناسبة لتقطیع جزیئة الدنا الغریبة للحصول على قطعة دنا- 3
مناسبا مرة واحدة لجعلھ قابلة للكلونة تحتوي على الجین المرغوب ، وكذا لقطع ناقل الكلونة

تقطیع جزیئات الدنا بشكل مسیطر علیھ ممكنة الستقبال قطعة الدنا الغریبة امھ من عملیة
تتمیز ھذه األنزیماتبقابلیتھا على التعرف على تتابعات معینة من التقییدبعد كتر از انزیمات

تاج قطع ومن ثم تقطع الجزیئة دار او قرب ھذه التتابعات االناالنیوكلیوتیدات في جزیئة الدن



اةیدنا م في خالیا البكتریا االطوال، مما یعني امكانیة التحكم في عملیة تقطیع جزیئات الدنا 
خالل اختیار الم التقیید المالئممن

الجزیئة یجب توفر وسیلة مناسبة لربط قطع الدنا الغریبة مع ناقل الكلونة لتكوین-4
الیكیزأن اكتشاف أنزیم الھجینة

اطریق إعادة بناء األسرة الفوسفاتیة ثنائیة االیستر، جعل ربط قطع الدنالدنا DNA
Ligase مكنا، وبھذا اصبح مالمختلفة الذي یعمل على ربط قطع الدنا مع بعضھا عن

اصال في توجدینة الھجت یئازجلتكوین باإلمكان ربط قطع دنا مشتقة من مصادر مختلفة
الطبیعة

النھ من جزیئات الدنا وذلكوربطقطیعراقبة عملیات تلمو یجب توفر وسیلة بمناسبة -5
تقطیع جزیئة الدنا ام ال قادرا علىالمستعمل التقیید زیمإذا كان إنمافیعرفةمجدا روري ضال

الدنا الناتجة عن طعفة عدد قمعرالضروري قبل االستمرار في تجربة الكلونة ، كما أنھ من
على ذلك فان التاكد من عالوة صالحیتھا للكلونة المعرفة تقطیع وتقدیر حجومھاعملیة ال

د أمرا مھما قبل االسترسال فيعالربط بین قطع الدنا الغریبة وناقل الكلونة یحدوث عملیة
بتھا قالیمكن مراالتجربة. كما أن عملیة القطع والربط التي تجري عادة في انبوبة اختبار

ایة - ھذه العملیات، تتم مراقبة ، للتأكد من حدوثىاستخدام طرق اخربصریا لذا وجب 
وز أو ھالم راكالم األھالترحیل الكھربائي في القطع والربط في الوقت الحاضر باستخدام

وليبال polyacylamid orAgarose اكریالم اید

الكھربائي ستتحرك الدنا إلى طبقة رقیقة من الھالم، وبعد امرار التیار تضاف جزیئاتحیث
على الدنا المختلفة إلى مسافات تتناسب مع اوزانھا الجزیئیة مكونة حزما منفصلةقطع

الھالم یمكن تحدید اعدادھا واحجامھا بسھولة

Fig 1 Agarose gel



Fig2 Polyacrylamide gel

بحیث یمكن لھذه الجزیئات أنعملیات الربط إلى خالیا الكائن المضیف  یجب توفر وسیلة 
ندیم نفسھا في المضیف الجدید یمكن من خاللھا ادخال الجزیئات الھجینة الناتجة عن

اكثر الطرق المستخدمة في إدخال الجزیئات وتتوارث بثبات بین األجیال المتعاقبة . من
اخرى یمكن يثعاوطریقة التحول بالعالوة على طرقالھجینة ھي الطریقة التحول

ألجل زیادة كفاءة ادخال الجزیئات استخدامھا في حالة تعذر استخدام الطریقتین السابقتین
طرق التحول والتحول بالعائي ألستعمالھا العدید منالھجینة إلى خالیا المضیف ، طورت

المختلفةمع المضایف

ین المرغوب وتمییزھا عنجاألنتقاء الخالیا المستقبلة للجزیئة الھجینة العاملة لل بعد ادخال 
الھائلة من الخالیا األعداد الجزیئات الھجینة إلى خالیا المضیف یجب توفر طریقة مالئمة

طرق لألنتقاء المباشر وغیر المباشر التي طورت عدة،یرخالمستقبلة للجزیئات الھجینة األ
بعد ا صول على المرغوبة بسھولة وكفاءة عالیةیمكن من خاللھا انتقاء الخالیا الھجینة

على للحصول، بمنا سیزرعالخالیا الحاویة على الجین المكلون یمكن انماءھا في وسط
ھائلة من نسخ الجین المرغوب اخر سیتم الحصول على اعدادیمعنباعداد ھائلة منھا ، و

وعندھا سیكون من السھولة عزل الجین الذي یوجد بشكل نسخة واحدة في الكائن األصلي ،
المكلون من ھذه الخالیا والحصول علیة بكمیات كبیرة مناسب الجراء الدراسات

ة علیھفالمختل



Fig 3 Cloning of bacteria



التقنیات االخرى

فحسب وانما ةنالتقتصر تقنیات الھندسة الوراثیة على تلك المستخدمة في تجارب الكلو
المنشود في تشمل تقنیات اخرى مھمة وضروریة الكمال الصورة والوصول إلى الھدف

ین جمن خاللھا دراسة الینجعادة بعد الحصول على التجارب الكاملة. تستخدم ھذه التقنیات 
التجربة الوظیفیة عالوة على تطویعھ بالشكل الذي یخدم ھدفكلون من الناحیة البنائیةمال

DNA sequencing التي یمكن بواسطتھا تحدید تتابع

ساعد في بشكل دقیق مما التي یمكن بواسطتھا تحدید تتابع النیوكلیوتیدات الجین المكلون
جین ووظیفتھ وعصت أجریة واضحة حول بیفي ترکتحیطكشف الكثیر من األسرار التي

کانت تدور حول طبیعة عمل الجینات. من التقنیات المھمة العدید من التساؤالت التي
التطفیر خارج الخلیة التي یمكن بواسطتھا احداث طفرات وراثیةاألخرى ھي تقنیة

ان مایمیز ھذه الطریقة عن طرق معامالت خاصة تجري في أنبوبة األختبارقیطرعن 
حیث التطفیر التقلیدیة التي تحدث عادة داخل الخالیا ھوخضوعھا الكامل لسیطرة الباحث

واحد معین بدون التاثیرعلى على متتابعات األخرى ، دیوتیوکلییمكن تغییر ن in-vitor
retagensis احداث طفراتالتي یمكن بواسطتھا 

بالشكل الذي یریده الباحث ، الحصول طفرات مرغوبةوبھذا یمكن من خالل ھذه التقنیة
عالوة على ت ھذه التقنیات في تحسین المعلومات حول طبیعة وظیفت الجینوقد ساھم

اخرى من اجل الحصول على موصفات الجین المكلون باستخدام تقنیاتفائدتھا في تحسین
وھذا ھو احد األھداف الرئیسیة لتقنیة الھندسة كمیات كبیرة من ناتجة معدالت التعبیر الجیني 

expression rate الوراثیة

تطبیقات الھندسة الوراثیة  

اغناء المعرفة یة فقط من فائدتھا الكبیرة فيتیكن االھتمام الكبیر بالھندسة الوراثیة متالم
باالمكان التوصل االنسانیة بالكثیر من المعلومات األساسیة حول الكائن الحي التي لم یكن

ئلة االمكانات التطبیقیة الھاال كان ھذا االھتمام عائدا باألساس إلىوالیھا بدون ھذه التقنیة 
تعدالتقنیة الحیویة بدایة ل الجدید في المجاالت الطبیة والزراعیة والصناعیةقلھذا الح



ثمارھا وذلك من خالل انتاج العدید من الھرمونات یعطاحیثتطبیقات الھندسة الوراثیة
عدد من انتاج  حاضرفي الوقت الى الننافقد اصبح مكاواالنزیمات المھمة طبیة وصناعیة

البكتریا عن طریق کلونة الجینات المسؤولة عن تخلیق ت الحیوانیة من قبل خالیاالبروتینا
الکتریا عن طریق کلونة الجینات المسؤولة عن تعلیق ھذه ھذه المواد في البكتریا . ان لمثل

المواد في المجاالت الطبیة او الصناعیة، التي الیمكن الحصول علیھا بكمیات تجاریة الن 
ینتجھا بكمیات قلیلة مما یجعل عملیة عزھا وتنقیتھا غیر اقتصادیة . وبھذا االصلى الكائن

تقنیات الھندسة الوراثیة ستساعد في الحصول على ھذه المواد بكمیات كبیرة وبصورةفأن
اقتصادیة وذلك من خالل كلونة الجینات المشفرة لھا وتھیئة الظروف المثلى لتعبیرھا في

ریة األخرى. لقد تم بالفعل الحصول على العدید من الجیناتالبكتریا أو االحیاء المجھ
المكلونة في البكتریا ، ولعل اشھر مثل على ذلك ھو انتاج ھرمون األنسولین البشري

ا

Escherichia coli اا                                من قبل بكتری ریة بعد کلونة وبكمیات تجا
الجین المسؤول عن انتابع

ماتیھناك العدید من األمثلة األخرى النتاج ھرمونات وانز

جاانفعھاما
ان مث

لقنة لوكمنات الجیل كل الععلى جمطلقةیة قادرة وبصورة ثالھندسة الوراقنیة ت
عبیرجمضایفھا ال

مرة،
جیالفعلکلونة. وقد طورت بلماناتجیفعالیات ال
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