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 دسةالمحاضرة السا
 الهندسة الوراثية

ببساطة يمكن تعريف الهندسة الوراثية أو هندسة الجينات كما تسمى أحيانًا بأنه العلم الذي ينحصر اهتمامه في صياغة 
 أشكال جديدة من المناهج الوراثية المبتكرة ثم تجسيد ذلك على هيئة كائنات حية مرغوبة في التطبيق واألغراض العلمية. 

وعرف البعض الهندسة الوراثية بأنها التالعب بالمادة الوراثية للكائنات من أجل تغيير صفاتها الوراثية، إذ أن هذا التالعب قد 
يكون مباشرًا أو بصورة غير مباشرة ، ويتمثل في إضافة أو حذف معلومة وراثية أو أكثر إلى مجمل المعلومات الوراثية 

نما اإلخالل بأي جانب من جوانب المعلومات الوراثية األخرى على أن تستمر الخلية في ولكن دو  DNAالمحمولة على شريط 
 مزاولة نشاطها الكامل، بمعنى أن تكون عمليات اإلضافة أو الحذف التي تجري معمول بها في المستقبل .

ي أو المادة الوراثية وقد حاول يمكن القول أن االنسان امتلك منذ فترة ليست بالقصيرة وسائل عدة للتالعب بالجهاز الوراث
االنسان توظيف هذه التغيرات ألهداف كان يريدها وقد نجح االنسان احيانا بالوصول إلى أهدافة المطلوبة في حين اخفق في 

 كثب=ير من االحيان في الوصول إلى أهدافه.

أمكن عن طريق استخدام الهندسة  لقد وجدت هذه التغيرات بعض تطبيقاتها في المحاصيل الزراعية بالدرجة األساس حيث
الوراثية من إنتاج أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية ذات قيمة اقتصادية عالية وتتميز بمقاومتها لألمراض والحشرات 

 وبتزهيرها المبكر وانتاجيتها العالية .

سان بالطبع، ويتم فيها العمل على تهتم الهندسة الوراثية بمختلف الكائنات الحية من نباتات وأحياء دقيقة وحيوانات وإن
، وفصل الكروموسومات كل على حدة وإدخاله على اجسام الكائنات الحية لمعرفة الصفة المسؤول عنها هذا DNA  دراسة

الجين، ومن ثم التحكم بها والسيطرة عليها. تم استخدام تقنية التعديل والهندسة الوراثية قبل سنوات عديدة فقد كانت البكتيريا 
وأخيرًا بدأ اإلنسان بجني ثمار  1974، ومن بعدها تم العمل على الفئران عام 1973ول الكائنات التي بدأ العمل عليها عام أ

 ميالدية. 1994ميالدية وتطويره الحقا في العام  1982تعبه حين تم إنتاج األنسولين وبيعه عام 

تسمى الهندسة الوراثية بالتعديل الوراثي، وهو تالعب غير مباشر يقوم به اإلنسان من أجل تغيير الصفات الشكلية التي 
سيبدو عليها. تمكننا الجينات من زيادة كمية المواد الناتجة في جسم اإلنسان، وتزويده بالناقص منها من أجل تجنب إصابته 

م في عالم الهندسة الوراثية إلى عزل المادة الوراثية ونسخ المادة التي تتعلق بالصفة باألمراض. وصل التطوير األخير والمه
التي نريد تعديلها، ومن ثم توليد بناء يحتوي على العناصر الجينية من أجل الحصول على تغيير وراثي صحيح البناء، ومن 
ثم زرعه في جسم العائل ) اإلنسان (. 
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ي العديد من المجاالت، كالطب والكيمياء والبيولوجيا والكيمياء الحيوية والعلوم الفيزيائية تدخل هندسة الجينات الوراثية ف
للجسم، كما أنها مثلت تطورا منقطع النظير في علم األدوية إذ تم تصنيع أدوية مهمة كاألنسولين، والمبيدات الحشرية التي 

ان في تطويره للهندسة الوراثية وعلم الجينات، جعل الحياة تحمي النباتات والمزروعات من هجوم الحشرات. أصبح هدف اإلنس
أكثر سهولة على بني البشر وتخفيض التكاليف وزيادة جودة وكفاءة المادة المصنعة، كما في البروتين الدوائي الذي تم 

، إذ قامت 1986وهو معدل جينيا. خرجت التجارب من النطاق النظري إلى الساحة العملية عام  2009تصنيعه وبيعه عام 
الواليات المتحدة األمريكية وفرنسا بهندسة التبغ وجعله مادة مقاومة لمبيدات األعشاب، وكذلك قامت الصين الشعبية بتسوق 
نباتات معدلة جينيا بحيث تصبح مقاومة للفيروسات، وأيضا قام اإلتحاد األوروبي بتعديل الطماطم جينيا وبيعه والقى نجاحا 

 .كبيرا

 الهندسة الوراثية كيفية إجراء

 :خطوات 4تتم الهندسة الوراثية بعدة طرق تكون بشكل أساسي مؤلفة من 

عزل الجين المرغوب: يتم العزل من خالل تحديد الجين المرغوب إدخاله إلى الخاليا من خالل معلومات مسبقة عن  -1
  .تفاعل سلسلة البوليميرز ومن ثم تتم مضاعفة هذه الجينات باستخدام المورثات

الحوامل  كما يمكن استخدام حوامل أخرى مثل .بالزميد مناسب مثل حامل فيعلى  و تحميل الجين المرغوبإدخال أ  -2
 الليبوزوم أو الفيروسية

  .خاليا المراد تعديلها، وتتم بعدة طرق منهاالإدخال الحامل في   -3

للتحري  DNA مسبار راثيًا بنجاح عن الطبيعية. ويتم ذلك بعدة طرق منها: استخدامعزل وفصل الخاليا التي تعدلت و  -4
للتحري عن صفة مقاومة موجودة مع   Selectable Marker لمعلمات لتمييزيةا عن الجين المدخل أو باستخدام

 مقاومة لمضاد حيوي معين.الحامل وتكون مميزة بمقاومتها لصفة معينة كالمعلمات التمييزية التي تكسب 

 إيجابيات هندسة الجينات

 :في مجال الزراعة 

 زيادة حجم اإلنتاج الزراعي.  -1

تحسين صفات المحصول الزراعي مثل: إمكانية التخزين لفترة أطول، تحسين مقاومته لألمراض، واآلفات الحشرية،  -2
حيث يتم إنتاج نباتات مقاومة للحشرات، والمبيدات والحشائش.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%B2%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%B1_(%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D8%A9)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 : في مجال تربية الحيواناتو 

 إدخال بعض الجينات إلى الحيوانات، حيث تعمل هذه الجينات على مقاومة الفيروسات، وااللتهابات.  -1

 إظهار الخصائص المرغوب بها.   -2

زيادة سرعة نموها، وذلك عن طريق تزويدها بالجين الخاص بهرمون النمو السريع. إنتاج لقاحات لألمراض التي  -3
 تصيبها وخاصة الدواجن مثل: مرض الحمى، والنيوكاسل.

 العمل على تحويل مخلفاتها إلى سماد عضوي، وذلك عن طريق بكتيريا ُمعدلة وراثيًا.  -4

 ض.ماية الكائنات المعرضة لالنقراح -5

 حل مشكلة التلوث وفي 

الفضالت، وبكتيريا أخرى تعمل على التخلص من البترول في البحر عن طريق تفتيت جزيئاته،  تحللعن طريق إنتاج بكتيريا 
  Volume 0% .والتهامها، وهذه العملية تسمى المعالجة البيولوجية

في المجال الطبي فقد ساعدت على اكتشاف العديد من األمراض الوراثية، وأسبابها، وطرق عالجها، مثل: مرض الكريات و 
المنجلية، كما أّنها استطاعت إنتاج العديد من الهرمونات الطبية كهرمون النمو، واإلنسولين، باإلضافة إلى صنع، وتعديل 

 نبية على جسم اإلنسان. التطعيمات من أجل التقليل من آثارها الجا

 فيمكن ذكر أهمها :سلبيات الهندسة الوراثية أما 

 ينتج عنها بعض السالالت الجديدة من الكائنات الحية، والتي قد تعمل على اإلخالل بالنظام البيئي على األرض. -1

 ُتشكل النباتات، واألغذية المعدلة وراثيًا خطرًا كبيرًا على صحة اإلنسان.   -2

لى وجود اإلنسان، وتعمل على السيطرة على إرادته، وذلك من خالل السيطرة على موّرثات اإلنسان، تشكل خطرًا ع -3
 عن طريق التحكم بها.

الوراثية، فقد ينتج عنها مثاًل: إنتاج جراثيم، أو فيروسات خطيرة، ال يمكن تصحيح األخطاء الناجمة عن الهندسة  -4
يمكن أن تنتشر في المحيط البيئي، وال يمكن القضاء عليها.
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تؤدي الهندسة الجينية إلى اختالط األنساب، وذلك نتيجة لعملية اإلخصاب الصناعي، فقد يتّم تلقيح البويضات التي  -1
 شخاص غير معروفين.تنتجها النساء بحيوانات منوية من أ

اختالط األجناس بعضها ببعض، اإلنسان بالنبات، والحيوان بالحيوان، واإلنسان بالحيوان، ومن األمثلة على ذلك  -2
 .خلط الشريط الوراثي لإلنسان بالنبات من أجل الحصول على اإلنسان األخضر، أو ما يسمى باإلنسان الكلوروفيلي

 تطبيقات الهندسة الوراثية:

التطبيقات الطبّية دخلت تطبيقات الهندسة الوراثّية على المجاالت الطبّية، إذ اسُتخدمت تطبيقاتها في عّدة أقسام  -1
تشمل فهم أسباب األمراض وبناًء على ذلك تّم تطوير األدوية، والعالجات الجديدة، وأساليب البحث والتشخيص، 

ماء الهندسة الوراثّية في مواقع الجينات على الكروموسوم، مّما باإلضافة إلى تطوير األجهزة السريرّية، كما يبحث عل
يخلق فرصًا كبيرة في الفهم المستمر لألمراض المتعّلقة بالجينات، والموروثات الجينّية بين أفراد العائلة، باإلضافة 

 . إلى العالجات الفردية

ناعي أيضًا، فقد تّم إنتاج العديد من الّسلع التطبيقات الّصناعّية دخلت تطبيقات الهندسة الوراثّية المجال الّص   -2
الكيميائّية التي كانت تعتمد باألساس على الكائنات الحّية ليتم إنتاجها، كاإلنزيمات مثاًل، والمواد الكيميائية 

ات المتخصصة باستخدام تطبيقات التكنولوجيا الحيوية، وُتعّد هذه العملّية مهّمة كونها تعمل على رفع كفاءة العمليّ 
الصناعّية، والحّد من اآلثار البيئّية السلبّية لها، وُيذكر أّن التقنّية الحيوّية عملت على استخدام الذرة كبديل للنفط، 
وتخمير السّكر إلنتاج األحماض التي يمكن استخدامها الحقًا في عملّيات صناعّية أخرى، باإلضافة إلى استخدامها 

 حيوّية بحيث يتمّتع بمواصفات أعلى من القطن الّصناعّي. في صناعة النسيج إلنتاج قطن بطريقة

التطبيقات الحيوانّية تم استخدام تطبيقات الهندسة الوراثّية في مجال التعديل الجينّي للحيوانات، وكان الهدف من هذا  -3
االستخدام هو إنتاج حيوانات معّدلة وراثّيًا، بحيث تلبي االحتياجات البشرية بمختلف المنتجات واألشكال، إذ إّن هذه 

الالت المرغوبة من الماشية بأقل وقت ممكن وأقّل تكلفة، مّما يسمح بالحصول التطبيقات تسمح للمزارعين بإنتاج الس
على منتجات غذائّية أكثر تهدف لتحسين الصحة العامة لإلنسان، ويقوم مبدأ عمل هذه التطبيقات على إدخال 

باإلضافة إلى زيادة الجينات المرغوب على الجينوم الخاص بالماشية، مّما ينتج عنه كمية أكبر من المواد الغذائية، 
القيمة الغذائية لها، وإمكانية زيادة نسبة مكّون معّين من مكونات القيمة الغذائية لهذه المواد لتلبية طلب السوق، 

في األسماك، وتقليل نسب إصابة األشخاص الذين يتناولون هذه األسماك  3مثل زيادة نسبة أحماض األوميغا
لتطبيقات أيضًا، إنتاج أبقار ذات بأمراض القلب والشرايين، ومن هذه ا
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إنتاج مرتفع للحليب مع إضافة أي صفة مرغوبة له، مثل تقليل نسبة الكوليسترول أو غيرها، وكذلك إنتاج أنواع 
 مختلفة من الماشية بصفات مختلفة حسب الحاجة.

 cloning vector نواقل الكلونة : 

غريبه ,كما تبقى ثابته عند  DNAعلى البقاء ثابته عند ربطها مع قطعه  ةلها القدر صغيرة  DNAبأنها نواقل الكلونه تعرف 
قطع قد تكون  ( وهيال تتعرف عليها وبالتالي ال تحطمها  endonucleaseانزيمات الـ أي أن ادخالها الى خاليا المضيف ) 

 .ان وانسان(حيو  الخاليا ) خميره, متعددةفايروس , او جزء من كروموسومات الكائنات أو  من بالزميد

 أنواع نواقل الكلونة :

 Plasmid البالزميدات -اوال:

عبارة عن الجينات أو المادة  الكروموسوم عباره عن قطع
خارج الموجودة في الخلية أو  DNAالوراثية غير ال 

البالزميدات من  الكروموسومات ذاتيه التضاعف , تعتبر
أو إضافة تحميلها  يمكنإذ كلونه واسعه االستخدام نواقل ال
من القواعد النيتروجينية . تتميز  Kb 10 -0حوالي 

البالزميدات بانها توجد باعداد كبيرة في الخاليا وهذا يعني 
أننا يمكن الحصول على أعداد كبيرة لنفس الجين المراد 

و يستخدم شيوعا ألكثر ا PBR322 البالزميدنقله ويعد 
coli . مع بكتريا E. 
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 Bacteriophage العاثيات البكتيريه -ثانيا :

العاثيات البكتيريه استخداما أكثر  M13 لمدا والعاثيتعرف على أنها فايروسات متخصص باصابة البكتريا . يعد العاثي 
  .الجينات الغير اساسيه بإزالةاذ يجري تحويرها  كنواقل للكلونه

 

 : Cosmid  الكوزميد -ثالثا:

 هذا النوع من النواقل له القدره على حمل قطعه، عباره عن بالزميد مضاف له قطعه من جين العاثي لمداتعرف على أنها 
DNA ( 50-53يتراوح حجمها بين Kb  ،) وتكون اكثر كفاءة من عمليةtransformatiom. كن استغالل الكوزميدات يم

ومن ثم حفظها لفترات طويلة وهي طريقة  virionلعملية حفظ الجينات لفترات طويله بتعبئتها في الكوزميدات وتحويلها الى 
كثر كفاءه من حفظها بشكل بالزميدات كونها اقل استقرارا من العاثيات .ا
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 Bacterial artificial chromosomeرابعا
(BAC) 

يحتوي الحمض النووي على قاعدة بالزميد محوره أو 
مض النووي في ابالزميد تتكاثر بعيدا عن الح -أف

 .E الكروموسومات، ويوجد البالزميد عادة في بكتيريا
coli . بالزميد دورا مهما الحتوائها على  –تلعب أف

جينات االنقسام التي تعمل على توزيع البالزميدات بعد 
انقسام الخاليا البكتيرية. غالبا مايكون في كروموسوم 

-F نواقل كلونه تعتمد على البكتيريا الصناعي
plasmid  على حمل قطع القدرةلها DNA  بحجم

(75-300Kb .) 

 Yeast artificial chromosome (YAC) -:خامسا

عباره عن كروموسوم خميره محور 
الُقَسْيٌم ) Telomerيحتوي على الـ 

الَطَرِفّي أو القطعة النهائية هو منطقة 
يوجد من تسلسل نووي كثير التكرار 

عمل تماما الكروموسومات يعند نهاية 
كنهاية رباط الحذاء النحاسية أو 

الرئيسية للقسيم البالستيكية. الفائدة 
الطرفي تظهر أثناء عملية تضاعف 
الحمض النووي، ففي كل مرة 
يتضاعف فيها يتوقف معقد إنزيم 
بلمرة الحمض النووي قبل النهاية 
ببضعة مئات من األسس النووية، فلو 

الخاليا الحية كان هذا القسيم الطرفي غير موجود لحدث فقدان لمعلومات وراثية مهمة ونتج عن ذلك خلل كبير في عمل 
-100بحجم ) DNAمنطقه بدء التضاعف, هذه النواقل يمكنها حمل قطع كما يحتوي على  .(ومنتجاتها البروتينية

1000Kb).  

أنزيمات القطع:
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، التي تعد لبكتيريامثال ذلك ا شك ان لكل كائن حي  وسائل دفاعية مختلفة تحمية من غارات االعداء وهجوم المعتدين ، ال
حدى الكائنات والتي لها اعداء كثيرة ومن اهم اعدائها الفيروسات المختلفة . ولقد قامت بعض البكتيريا بإنتاج انزيمات 

وبذلك يشل المخترق للخلية ص الحمض النووي للفيروس القطع بقالمقصات او ادوات مهمتها تدمير الفيروسات . وتقوم هذا 
 . عمله ويبطل مفعولة

في موقع محدد   DNAشريط نزيمات لها القابلية على قطع على أنها أ restriction enzymesتعرف األنزيمات القاطعة 
قطع عند نفس الموقع او بعيدا عنه ويعرف موقع يكون الوقد  Recognition site من النيوكليوتيدات يسمى بموقع التميز

تختلف بالتركيب وموقع القطع ونوع القطع من أنزيمات القطع انواع  5-3وتوجد  Cleave  or restriction siteـع القط
ة في ويقصد انها تقرا بنفس القراء Palindromic sequencesتصف موقع التمييز بأنه ذو تسلسل متناوب ي .الذي تحدثه

 كال االتجاهين

العاثي خالل دراستهم على  Salvador Luria and Giuseppe Bertani بواسطة 1950اكتشفت االنزيمات القاطعة في
 صابتهويتكاثر بحرية في حين تقل نسبة ا  E.coliبكتريا  لة معينةهذا العاثي يصيب سال إذ الحظ الباحثان  مداالبكتيري ال

قليلة االصابه تنتج  E.coliعلى أساس ان قلة االصابه ناتجة من ان  ه الظاهرةهذ تفسر  وقد لنفس البكتريالسالالت اخرى 
 في حين أن المادة الوراثية للبكتريا نفسها تبقى سليمة وال تدمر . أنزيمات قاطعه تقوم بقطع وتدمير المادة الوراثية للفيروس 

نظام حماية  بسببيتأثر بهذا األنزيم  المنتجة لإلنزيم القاطع الالبكتريا  DNAلقد الحظ العلماء أن سبب ذلك يرجع إلى أن 
DNA  مجموعة مثيل عند قاعدة األدنين ويسمى هذا اإلنزيم بـ بإضافةالبكتريا المنتجة وهو عبارة عن انزيم يقوم DNA 

methyletransferease روعند دمج هذين النظامين ينتج نظام جديد متناسق سمي بنظام القطع والتحوي restriction-
modification system  وان الغرض األساسي من هذا النظام هو لحماية المادة الوراثية للبكتريا التي يوجد فيها من

. لقد Eubacteria and Archea  المادة الوراثية الدخيلة والغريبة ومن الجدير بالذكر ان هذا النظام يوجد في كل من
ويعود  تكون مقاومة لفعل الكثير من االنزيمات القاطعةهناك بعض العاثيات رغم وجود هذا النظام إال انه الحظ العلماء أنه وب

ومثالها  restriction-modification systemالسبب الى انه بعض العاثيات تحتوي على بعض األنظمة المشابه لـ 
hydroxymethyltransferases or glucosylases لالنزيمات التي تنتجها البكتريا قليلة  لمقاومةوالتي تمكنها من ا

 االصابة.

 :تقسم االنزيمات القاطعة الى عدة انواع باالعتماد على

subunits عدد الوحدات الثانوية المكونة لإلنزيم  -1
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