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التكنىلىجيا احليىية وتطبيقاتها يف اجملال 
 احليىاني

تكنولوجيا الحيوية ىو مصطمح حديث نسبيا يصف مجموعة من 
ادت الي التقدم المعارف الحديثة والتطبيقات والتقنيات الحديثة التي 

في العديد من المجاالت، والسيما الرعاية الصحية والزراعة وقد تم 
تعريف التقنية الحيوية الحيوانية بأنيا مجموعة من التقنيات التي من 

 .ى خالليا يتم تعديل الكائنات الحية لصالح البشر والحيوانات األخر 
 تحسين السالالت. - 

ىناك طريقان لتحسين السالالت الحيوانية األول عن طريق التحسين 
الوراثي بالطرق التقميدية مثل االنتخاب في الحيوانات عمي أساس 
القيمة التربوية وخاصة عمي أساس الكفاءة التناسمية فمن من 
المعروف ان وراثة الصفات التناسمية منخفضة حيث وراثة حالة 

اعمي بكثير من وراثة الصفات التناسمية الجسم في ابقار المبن ىي 
ولكن معامل االختالف في سمات الخصوبة كبيرة نسبيا. ولذلك فان 
االنتخاب الوراثي لتحسين الخصوبة أمر ممكن. ولذلك كانت خطط 
التربية السابقة التي لم تراع ادماج سمات الخصوبة في تربية قيم 

اختيار مؤشرات  لمثيران اعطت نتائج ايجابية. وعمي ذلك ينبغي
الخصوبة المناسبة في برامج التربية المستقبمية حتي تؤدي الي زيادة 

 .الخصوبة
أما الطريق الثانية لتحسين السالالت فبواسطة ايجاد التفوق الوراثي 
بوسائل التكنولوجيا الحيوية مثل تكنولوجيا التعديل الوراثي لتكوين 

عان النواة ثم يتم استخدام افراد ذات تراكيب وراثية مطموبة لتكوين قط
من التكنولوجيا الحيوية مثل التمقيح االصطناعي،  رى طرق اخ

والحفظ بالتبريد وبرامج نقل االجنة واالستنساخ لنشر ىذه التراكيب 
 .نطاق ممكن بأوسعالوراثية الممتازة 

 المحورة وراثيا -
يوية التحور أو التعديل الوراثي ىي واحدة من تقنيات التكنولوجيا الح

التي تعتمد عمي دمج مجال عمم الوراثة والبيولوجيا الجزيئية 
واالستنساخ الحيواني. والتحور الوراثي يشمل دمج شظية الحمض 
النووي األجنبية الحاممة لمصفة المراد ادخاليا في جينوم الكائنات 
الحية، بطريقة تضمن زراعتيا في نفس المكان في تسمسل الحمض 

ولضمان توريث ىذه الصفة )أو الصفات( يتم االميني المستقبل. 
افراد  إلنتاجإتباع تقنية نقل االجنة وزراعتيا في االميات المستقبمة 

حاممة لمصفات أو الوظائف الجديدة وتستخدم تكنولوجيا التعديل 
الوراثي اآلن في االبقار والخنازيز والخراف والماعز والدجاج 

وراثيا تمثل واحدة من  والسمك. وتقنيات نشر النماذج المعدلة
التكنولوجيات الحيوية الواعدة لالستعمال التجاري. ومن امثمة 
الحيوانات المعدلة وراثيا انتاج نعاج وابقار يحتوي لبنيا عمي بعض 
المركبات الدوائية المفيدة لالنسان وانتاج بكتيريا منتجة لالنسولين 

 .وغيرىاالبشري وانتاج ثيران واسماك عالية في انتاج المحم 
 التلقيح االصطناعي -

يمارس التمقيح االصطناعي عمي نطاق واسع في مجال تربية 
حيوانات المزرعة وقد يستخدم في التمقيح االصطناعي السائل 
المنوي الطازج أو المجمد بعد إذابة العبوة المجمدة مباشرة قبل 
االستعمال وىناك طرق مختمفة لمجمع والتخفيف والحفظ ويمكن 

السائل المنوي المجمد الي اجل غير مسمي، واستخدام تخزين 
التمقيح االصطناعي يتيح نشر تراكيب وراثية مرغوبة من عدد قميل 

مجموعة كبيرة من االبقار مما كان االثر االكبر  ىعم االصنافمن 
في برامج التحسين الوراثي لحيوانات المزرعة في العالم حيث ان 

الف عجل من الطموقة  011حوالي التمقيح االصطناعي يتيح انتاج 
 011 ىالواحد في حين ان عدد العجول في التمقيح الطبيعي ال يتعد

 .عجل فقط
بالفعل طريقة التمقيح االصطناعي تتيح نشر التركيب الوراثي الذي 

تركيبيا الوراثي اال  ثال تور  األنثىيحممو الذكر فقط في حين ان 
االنتاجية ومن المالحظ ان مواليد فقط طوال حياتيا  4 - 3لحوالي 

بويضة خالل حياتيا االنتاجية عمي الرغم  41الماشية تنتج حوالي 
الف خمية  64من ان العجمة مثال تولد وعمي كل مبيض حوالي 

الف  10جنسية يمكن ان تكون بويضات وىذا العدد يقل الي حوالي 
خمية  1111سنوات ويصل ىذا العدد الي حوالي  2خمية عند عمر 

 .نياية الحياة االنتاجية لمماشية عند
 نقل االجنة-
نقل االجنة ىو نتيجة مباشرة لمتفكير في وسيمة لالستفادة من تمك  -

االعداد الكبيرة من البويضات في نشر التركيب الوراثي لالم ولقد 
ادت الثورة العممية في النصف الثاني من القرن العشرين الي تقدم 

مفيوم الجديد مما ادي الي توسيع كبير في اساليب التناسل بال
وتبسيط طرق تربية افراد السالالت الممتازة من الماشية وتنحصر 

 :ىذه االساليب في اآلتي
 :تقنية نقل االجنة -أوال

وفييا يتم استخدام االناث ذات التركيب الوراثي الضعيف كأميات 
ية" بديمة "مستقبمة" لتربية اجنة مجمعة من اناث ممتازة وراثيا "معط
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ويطمق عمي ىذه الطريقة تقنية نقل االجنة وتتمخص خطواتيا 
 :كاالتي

ـ اجراء عممية مضاعفة التبويض بالمعاممة اليرمونية وفي توقيتات 1
 .معينة لالناث المعطية لتنتج عدد اكبر من البويضات

 إلخصاباجراء عممية التمقيح الطبيعي ليذه االناث المعطية  .ـ2
معمميا  ألخصابياأو تجميع البويضات البويضات داخل الرحم 

 .بسائل منوي مجمع من ذكر ممتاز وراثيا
يتم تجميع ىذه االجنة في حالة االخصاب داخل الرحم أو  .ـ3

االخصاب المعممي ثم تنقل ىذه االجنة وتزرع في ارحام االميات 
المستقبمة بطرق مختمفة وباتباع تقنية نقل االجنة في قطعان ماشية 

الممتازة وراثيا ان تنقل تركيبيا الوراثي الكثر من  لألنثى المبن يمكن
ال مولودا خالل حياتيا االنتاجية بدال من العدد البسيط الذي  14

مواليد في حالة عدم تطبيق ىذه التقنية  4 - 3من  زيتجاو 
باإلضافة الي أن تقنية نقل األجنة تتيح فرصة أكبر لمتحسين 

ربية الماشية إلنتاج وافر من المبن الوراثي لمقطعان وتكثيف خطوط ت
 .والمحم
 :تقنية تجميد األجنة -ثانيا

يمكن تجميد األجنة المتحصل عمييا بالطريقة السابقة واستخداميا 
لفترة طويمة ونقميا من بمد آلخر مما يجعل برامج التربية مرنة بدرجة 
 اكبر كثيرا مما كانت عميو قبل ذلك وتعتبر ىذه الطريقة من الناحية
االقتصادية افضل وسيمة لجعل السالالت الممتازة وراثيا متاحة 
لمدول النامية التي ليست لدييا القدرة المالية لمحصول عمي ىذه 

 .السالالت بغير طريقة نقل األجنة
 :تقسيم األجنة -ثالثا

في تقدم آخر يمكن اآلن مضاعفة عدد األجنة التي تم الحصول 
ثيا بتقنية تقسيم األجنة وتتم عممية عمييا من األميات الممتازة ورا

تقسيم األجنة بعد جمعيا فاليوم السادس الي اليوم الثامن وبأدوات 
جراحية ميكروسكوبية يتم شطر الجنين الي جزئين أو أربعة عمي 
األكثر بطريقة ال تؤثر عمي حيويتيا ثم بعد ذلك تتم زراعتيا مرة 

لجنيني وينتج مواليد أخري في أرحام أميات بديمة ليتواصل النمو ا
 .متشابية تماما ويطمق عمييا األجنة المتطابقة

 :استنساخ األجنة -رابعا
في تطور اخر أصبح من الممكن اآلن استنساخ جنين واحد الي 
ثمانية أو ستة عشر جنينا باستخدام تقنية نقل النواة "وىو الجزء 

اء ىذه الذي يحمل التركيب الوراثي لمفرد" ويمكن تمخيص طريقة إجر 
 :التقنية في الخطوات التالية

خمية"  50الي  7يقوم أحد الفنيين بفصل خاليا جنين "مكون من  .1
بواسطة أدوات جراحية ميكروسكوبية لتصبح كل خمية من الجنين 
خمية منفصمة ثم يتم نزع نواة كل خمية باستخدام وحدة المعالجة 

 .الميكروسكوبية لألجنة
ه األنوية داخل بويضة حديثة يتم وضع كل نواة من ىذ .2

 .االخصاب منزوعة النواة بالطريقة السابقة
بعد أن أصبحت البويضات حديثة االخصاب محتوية عمي أنوية . 3

الخاليا الجنينية يتم زرعيا في أرحام األميات البديمة واحدة أو أثنين 
في كل أم تتواصل نموىا لتنتج أفرادا متطابقة وراثيا وبذلك يصبح 

ممكن نسخ الحيوانات الممتازة وراثيا مما يعطي أعدادا كبيرة من ال
من ىذه الحيوانات تطابق وراثيا وليا قدرات عالية في االنتاج 

 .الحيواني
 :اإلنتاج المكثف من جنين واحد -خامسا

وىي تطوير لمتقنية السابقة حيث توجد نوعية من خاليا الجنين وىي 
نقسام ولكنيا ال تتمايز وتسمي الخاليا التي تحتفظ بقدرتيا عمي اال

خاليا األصل وتوجد في الكتمة الداخمية لخاليا الجنين في المرحمة 
المبكرة من النمو الجيني فاذا أخذت ىذه الخاليا ووضعت في بيئة 
وظروف مناسبة تسمح بتكاثرىا فإنيا تمدنا بمصدر ال ينضب من 

ية العممية األنوية التي نستخدميا في استنساخ األجنة ومن الناح
ليست ىناك حدود لعدد الحيوانات التي يمكن الحصول عمييا باتباع 
ىذه التقنية وتتميز ىذه التقنية بأن كل األفراد الناتجة تكون متطابقة 
وراثيا أي متشابية تماما وتحمل نفس التركيب الوراثي لمجنين الذي 

 .أخذنا خاليا األصل منو
 :االستنساخ الجسدي-سادسا

تقنيات السابقة تعتمد عمي استخدام األجنة التي يتكون حيث أن ال
تركيبيا الوراثي من التركيب الوراثي من األب واألم تكون األفراد 
الناتجة حاممة لتركيبيا معا مما جعل العمماء يبحثون عن طريقة 
لتطوير ىذه التقنيات لمحصول عمي أفراد تحمل نفس التركيب 

وراثيا معيان نريد نشره ألفراد جديدة الوراثي لفرد واحد يحمل تركيبا 
وقد تحقق ليم ذلك في تسعينيات القرن الماضي "استنساخ النعجة 
دولي" ودون الخوض في تفاصيل ىذه التقنية الحديثة ولكنو يمكن 

  :تمخيصيا في الخطوات اآلتية
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ـ أخذ نواة من خمية جسدية من الحيوان المراد استنساخو وقد أخذت 1
األم التي استنسخ منيا النعجة دولي بعد اعادة من ضرع النعجة 

  .برمجتيا لتعمل كخمية جنينية قادرة عمي التكاثر
يتم وضع ىذه النواة داخل بويضة حديثة االخصاب ومنزوعة  .2

النواة بنفس طريقة التقنيات السابقة وجعميا تستقبل النواة الجديدة 
داث تغيرات وذلك بوضعيا تحت تأثير نبضات كيربائية بسيطة إلح

  .كيميائية تؤدي لبداية االنقسام
يتم زرع ىذه البويضة الحاممة لنواة جديدة برحم أم جديدة  .ـ2

الستكمال الحمل و عند الوالدة يكون المولود نسخة طبق األصل 
من الحيوان الذي أخذنا منو الخمية الجسدية ويتضح مما سبق ان 

ا الحيوية في التناسل التقدم العممي في مجال استخدام التكنولوجي
يخطو خطوات واسعة يوما بعد يوم بيدف الوصول الي أقصر وقت 
الي زيادة الحيوانات الممتازة وراثيا لضمان الحصول منيا عمي 
أقصي انتاجية ممكنة بأقل أعداد من الحيوانات مقارنة بالوسائل 
التقميدية المستخدمة في التحسين الوراثي كاالنتخاب الوراثي الذي 

 حتاج لعدة عقود لموصول لمثل تمك الحيوانات الممتازة وراثيا.ي


