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 تطبيقات البيولوجيا الجزيئية
 DNA Library  (الجينات بنك) DNA الـ مكتبة

 تعبئة االستنساخ لناقالت المختمفة واألنواع المحددة القطع إنزيمات باستخدام يمكن
 اسم صياغتيا المعاد النسخ ىذه من المكونة المجموعة عمى يطمق و الحى الكائن جينوم
 أو خاليا مجموعة من المأخوذةDNAالـ قطع جميع من جينيوم مكتبة تكوين يمكن .المكتبة
 .فقط mRNA عمى المنسوخDNA الـcDNA مكتبة تمثل حين فى .معين نسيج

 يتميز قطع بإنزيمDNAالـ لجزئ  ىضم عممية بإجراء  الجينيوم مكتبة إنتاج يمكن
 منشظايا عمى الحصول ىو ذلك من والغرض   sauIII مثل القطعى نشاطو معدل بارتفاع

 اى منيا ألى يحدث ولم سميمة ستكون  الجينات معظم أن يضمن مما نسبيا طويمةDNA الـ
 تسمح ألنيا المكتبات ىذه مثل فى تكناقال اتالفاج استخدام يفضل و .القطع نتيجة تجزئة
 ىو اليدف أن وحيث (قاعدة كيمو 20 حوالى) نسبيا كبيرةDNA الـ من شظايا بادخال

 حجم مع عكسيا متناسبا يكون  المطموبة الشظايا عدد فإن كاممة مكتبة عمى الحصول
 .(8شكل) الجينوم حجم مع وطرديا الشظية
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 cDNAالـ مكتبة

  cDNAبـ والمسمى المنسوخDNAالـ استنساخ عمى تعتمد السابقة لمتقنية بديمة تقنية اقترحت
 و (9 شكل )RNA إلى نسخيا يمكن التىDNA الـ من التتابعات تمك عمى االختيار يقتصر حيث
 الخاليا من  mRNAالـ استخالص طريق عن ذلك ويحدث .معينة جينات تمثل أنيا يفترض التى

 يشفر الذى النوعى  mRNAالـ نسبة تزداد حيث كبيرة بكميات معين بروتين انتاج فى المتخصصة
 النسخ انزيم باستخدام mRNAالـ من قالب عمى cDNAالـ من نسخ إنتاج يتم ثم البروتين ليذا

 إلى الناتجة السمسمة الوحيدةDNA الـ جزيئات تحويل ويتم.Reverse transcriptase العكسى
 البالزميد إلى الجزيئات ىذه إدخال ذلك بعد يتم ثم DNA Poly I بممرةال إنزيم بفعل مزدوجة جزيئات

 .االستنساخ عممية تجرى  ثم
 عشوائية عينة تمثل الجينوم نسخ أن نجد إذا ،cDNA و genomic DNA الـ نسخ بين  فرق وال

 بصرف متشابية ستكون  نادرة، استثنائية حاالت عدا وفيما ما، كائن فىDNA الـ تتـابعات جميع من
 ستحتوى  أنيا إذ cDNAنسخالـ فى الحال بعكس .استخالصيا فى المستخدم الخمية طراز عن النظر
 المختمفة األنسجة خاليا أن وحيث mRNAالـ من نسخيا تم التى الجينوم من المناطق تمك عمى فقط
 cDNAالـ مكتبة فإن النوعى mRNAالـ جزيئات من معينة أنواع إلنتاج متخصصة عادة تكون 

   .المكتبة لتحضير المستخدمة الخاليا طراز أو نوع حسب بالطبع ستختمف
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   الجينات لنسخcDNAالـ مكتبة الستخدام مميزات عدة توجد
  الخاليا بواسطة جدا كبيرة بكميات إنتاجيا يتم البروتينات من كثير أن1.

 المتخصصة
 مشكمة كبير شكلب يقمل المكتبة فى فيو المرغوب cDNAالـ وفرة أن 2.

 أن نجد المثال سبيل فعمى .المكتبة فى ةالمرغوب النسخة عمى التعرف
 وليذا النامية الحمراء الدم خاليا فى كبيرة بكميات ينتج الييموجموبين

 الجينات أول بين من كانت genes Globin الجموبين جينات فإن السبب
 .نسخيا تم التى
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  DNA Fingerprintingبصمة المادة الوراثية
 من الكثير أسرت التى اليامة التقنيات من DNA/RNA  و DNA/ DNA تيجين تقنية

 الخيط مقدرة عمى كبير بشكل تعتمد وىى .الجزيئية البيولوجيا مجال فى الحديثة االتجاىات
 يطمق ما التقنية ليذه اليامة التطبيقات ومن .لو مكمل آخر خيط مع التكامل DNAالـ من المفرد
 جل من DNAالـ قطع نقل عمى تعتمد الطريقة ىذه .(10 شكل)  Southern blotting عميو

 االنتشار طريق عنnitrocellulose سميموز النيترو من غشاء إلى Agarose gel األجاروز
 جينوم عمى يحتوى  blotالـ ىذا و الكيربائى، النقل بطريقة أو %14 بتركيز NaOH بأستخدام

 ناتجة DNAالـ من قطع عن عبارة شريط كل Bands  الشرائط من مجموعة عن عبارة كامل
  و  Restriction enonucleasesالقاطعة اإلنزيمات من أكثر أو بواحد الجينوم ىدم عن

 ومن .الجزيئ الوزن  نفس وليا الطول نفس فى تشترك واحدة شريط فى الواقعة القطع جميع
 فيى الجل مؤخرة فى يقع ما أما المقدمة، فى تكون  ىالجزيئ الوزن  صغيرة الشرائط ان المالحظ
 تعتمد األجاروز عمى DNAالـ لجزيئات الحركة أن حيث الكبيرة، الجزئية األوزان ذات الحزم
 خط فى طرازا تكون  الشرائط ىذه طوال، األصغر ىو فاألسرع الجزئية، األوزان أو الحجم عمى
 سوف فإنو الطراز، ذلك فى موجودا عنو البحث المراد الجين كان فإذا  Laneعمييا يطمق ،واحد
 إلى الكناميسين الحيوى  المضاد مقاومة جين نقل تم إذا ثالمف ،الحزم تمك أحد فى موجودا يكون 
 Prof.Dr.Galal El.Sherbeny .ما نبات
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 فال wild type ىاألصم النبات أما .الجين ىذا عمى يحتوى  النبات ذلك جينوم فإن
 وتم واألصل، وراثيا المحول النبات من DNAالـ استخالص تم فإذا .الجين ىذا يممك

 غشاء إلى EcoRI إنزيم بواسطة المقطوع DNAالـ نقل ويتم ،EcoR1 بإنزيم قطعيما
 خيط إلى السميموزى  الغشاء إلى والمنقول المزدوج  DNAالـ تحويل يتم ثم .النيتروسميموز

 قطع تصبح وبالتالى معينة كيميائية مواد أو الحرارة تكون  قد معينة معاممة بواسطة مفرد
   بأستخدام الجين ىذا وجود عن الكشف ويتم .مفردة حالة فى السميموز غشاء عمي DNAالـ

 لبممرةا إنزيم فعل تحت توضع القطعة ىذه ، probeكمجس منو قطعة أو الكناميسين جين
 أوالكبريت P32 المشع الفسفور بأستخدام طبعا مشع مجس لتخميق مشعة قواعد وجود فى

 ومررت دنترة ليا حدث فإذا مشعة، يعيامج تكون  التكوين حديثة الخيوط .S35 المشع
 وراثيا المحول النبات جينوم عمى ى الحاو  المدنتر النيتروسميموز الغشاء عمى كمجس
 الجينوم طراز فى معو التكامل يستطيع الذى المفرد الخيط يجد المجس فإن .واألصل
 أثر ىآ نرى  فال .النيتروسميموز غشاء عمى من المجس غسيل تم فإذا .فقط المحول لمنبات
  مميالف عمى المحول النبات طراز ىف سوداء شرائط نجد ولكن ،ىاألصم النبات طراز في
 الجين، ىعم ى تحتو  ىالت DNAالـ شريط موقع ىال تشير السوداء الشرائط ىذه .حساسال
 داخل المتواجد المقصود لجينا مع الخيط مفرد المشع المجس بين االزدواج من ناتجة ىوى

 .لو الحاوى  الكائن جينوم
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 حيث .معينة حقيقة عمى تعتمد البصمة ولكن DNA بصمة يسمى فيما تستخدم التقنية ىذه
 فى  Globin األدمى الجين أن ومعاونوه Alec Jeffreys اكتشف 1985 عام فى انو
  يسمى التكـرار ىــذا .مــرات عدة يتكرر النيوكميتدات من تتابع عمى يحتوى  الدم

Minisatellite  (11شكل). 

 فيما يختمفون  األفراد .البشرى  الجينوم فى أخرى  مناطق فى التكرارات ىذه مثل توجد ولقد
 العمل، ذلك إلتمام .كبصمة التتابع ىذا باستخدام يسمح مما التكرار ذلك طراز فى بينيم
 Hae III إنزيم بواسطة عمييم التعرف المراد األفراد DNA ييدم أن البد

Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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 ال Minisatellite  ـال ألن ،DNAـلم القاطعة اإلنزيمات من غيره دون  اإلنزيم ىذا واستخدام
 عمل يتم القطع إتمام بعد .لقطعو اإلنزيم ذلك عميو يتعرف ىالذ التتابع عمى بداخميا تحتوى 
 سبق فيما وصف كما .blot عمل ثم نيتروسميموز غشاء إلى نقمو ثم  لمناتج كيربى فصل
  ـال مع يتكامل سوف المجس ىذا .كمجس مشع Minisatellite إعداد من البد

Minisatellite فيمم مع ذلك بعد الغشاء تحضين تم فإذا .فرد لكل خاصا طراز وجد حيث 
 ىذه .(13 شكل) األفراد بين الفرق  عمى المعطى الطراز خالل من التعرف ألمكن حساس
 بإجراء والقتل االغتصاب قضايا فى الجاني عمى الجريمة إثبات فى العدالة تعين قد البصمة
 التقنية ىذه جعل والذى .منو لشعره حتى أو ،ىالجان دم من لنقطة أو ى المنو  لمسائل بصمة
 التوائم استثنينا إذا ، DNA بصمة فى متماثمين فردين وجود نسبة أن كون  لمشك قابمة غير

 فى متطابقتين أثنين األرض عمى يوجد ال أي .بميون  9‚34 : 1 نسبة ىى المتطابقة،
   .السابق االستثناء االعتبار فى األخذ مع البصمة
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 متسمسلتفاعل البممرة ال

Polymerase chain reaction (PCR) 
 ،ىالجان دم من قطرات عدة فتكفى ما، نسيج من قميل كم إلى يحتاجDNA لمـ بصمة عمل
 مع وراءهىالجان يخمف ال أحيانا ولكن االغتصاب، حوادث بعد ى المنو  السائل من قطرات أو

 الكم وىذا .الموت سكرات أثناء تنزعيا أن استطاعت التى الشعيرات من القميل إال الضحية
 الكثير تعالج أن استطاعت الجزيئية البيولوجيا تقنيات أنو إال .DNAالـ بصمة لعمل ىكفالي
 بعيدا مضاعفتو ومحاولة ، DNAالـ من عميو المتحصل ندرة مشكمة ومنيا المشاكل من
 جياز لو واصبح بالفعل، تم ما ىذا .in vitro المعمل فى أى in vivoالحية الخمية عن
 PCRالـ .(13 شكل)Thermal cyclerالحرارى  التدوير جياز وىو شديدة بكفاءة يعمل
 الفيروسات عن الكشف :المثال سبيل عمى منيا وعمميو، طبيو كثيرة استخدامات لو أصبح
 يعتمد الجياز ىذا .المختمفة الجينات عمى والتعرف الحيوى  التنوع لدراسة أو المرضى، فى
   .الحرارة درجة برفع مفردتين سمسمتين إلى وتحويمو فرده يمكن المزدوج الخيط أن حقيقة عمى
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 .المفردة السمسمة عمى DNAالـ من قصيرة قطعة عن عبارةPrimer بادئ وضع فإذا
 جديدا خيطا ينسخ أن الحرارة درجة عدلت إذا DNAبالـ الخاص البممرة إنزيم الستطاع

 الذى البادئ يحددىا DNA ـال قطعة من كبير كم يكون  جتالنا ومرات، مرات الكره تعادو 
 الطول ىذا .الخيط من معين طول جانبى عمى السمستين عمى يتكامل أن يستطيع

 .(14 شكل) قصير وقت فى نسخو مميون  إلى الناتج يصل حتى ومرات مرات يتضاعف
  الجل عبر إظيارىا يتم PCR   الـ جياز فى DNA الـ قطعة تضخيم من االنتياء بعد
 لجزء ىالنيوكميتيد التتابع بمعرفة بنا ىتنتي تجربة بإجراء نقوم لكى .(15 شكل)
 تتكون  أن ذلك عن ينتج ،M13 وليكن ناقل فى الجزء ذلك يوضع أن البد ،DNAالـمن

 specific  متخصص بادئ يوضع .لو تتابع عمل المراد DNAالـ من مفردة سمسمة
primerفإذا ،3 الطرف فى وناحيتو مجاور البـادئ ىذا عميو، مثال نيوكموتيده 20 بطـول 
 كاممة سمسمة لنتجت لمبادئ، 3 الطرف من لمبممرة Klenow Fragment اســتخدم

 Prof.Dr.Galal El.Sherbeny   .لنيوكميتداتو تتابع إجراء المقصود DNAمـل
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 والذى معين بممرة  ىمني أنبوبة كل فى يوضع .أنابيب أربع فى يجرى  التفاعل ىذا
 ىيدروكسيمذرة أكسجين أزيل نيوكمتيدة عن عبارة ىذا ىالمني و ،Terminatorيسمى
  و ،2 رقم الكربون  ذرة ىيدروكسيل من المنزوع األكسجين إلى باإلضافة .3 رقم الكربون 

 . DNA نيوكموتيده كل فى عادة موجودة تكون  ما ىى

 تصبح 3 رقم الكربون  ذرة فى الييدروكسيل أكسجين فقدان من تعانى التى النيوكمتيده
  ىذا عند البممرة تفاعل فيتوقف التالية، النيوكمتـيده مع رابطة تكوين عمى قادرة غير

 انتك فإذا dideoxy ribonucleotide النيوكمتيده يذهوتسمى جديدة إضافة لحدبدون ا
 .dideoxy ATP (dd ATP) عن عبارة A لمنيوكمتيده نيىمال فإن A العادية النيوكمتيده

Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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 dd ATP المنيي من قدر إلى باإلضافة العادية النيوكمتيده من زيادة يوضع أن ويجــب  
 الثالثة فى dd GTP والمنيي ،الثانية األنبوبة فى dd CTPىوالمني األولى، األنبوبة فى

 بعد األولى األنبوبة فى التفاعل يتوقف سوف ىوبالتال الرابعة فى dd TTPىاألنبوبةوالمني
 نتوقع ولذلك .Tكل بعد الرابعة وفى ،G كل بعد الثالثة وفى ،C كل بعد الثانية وفى ،A كل
 والنتيجة (16 شكل ) Gو C و T و Aبالنيوكمتيد  ىتنتي القطع من عدد لدينا يوجد ان

 تواجد مواضع من موضع كل عن تعبر مختمفة بأطوال قطع منيى لكل ىناك تكون  النيائية
 .المعطاة القطعة في النيوكمتيد ىذه تواجد بعدد أو المنيي،

 DNA تكوين يتثنى حتى األنابيب كل فى مشع ATP وضع من البد بالذكر الجدير ومن
 حديث جياز الحديث وقتنا فى يوجد أنة بالذكر والجدير حساس فمم عمى معاينتو يمكن
 .الذكر سابق المنيى عمى تحتوى  Kits باستخدام الميمة بيذة يقوم  Sequencer يسمى

  أو  Sequencer مثل برامج طريق عن لتحميمو الكمبيوتر إلى الجياز نتائج تعطى ثم

DNA star 

Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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 Transgenic organismالكائنات المحوره وراثيا  

 اليندسة بواسطة الوراثية مادتيا تعديل تم حية كائنات ىي وراثيا المعدلة الكائنات
 جيناتياعن تغيير تم كائنات انيا أي .البشرية لحاجات وتمبية تطورا أكثر لتصبح الوراثية
 تعرف تقنيات تستخدم والتي الوراثية اليندسة منيا التي الحديثة البيوتكنولوجيا طريق
 .التكاثر أو  الطبيعي التوليف طريق عن تتم ولم DNA recombinant ال بتقنية عموما
 نفس من آخر جسم إلى معين جسم من منتقاة جينات نقل طريق عن العممية تتم حيث
لى من أو النوع  تكون  قد. جديدة أو معّدلة جينات يمنحو مما مختمفة أنواع من أجسام وا 
   .نباتي أو بكتري  أو حيواني أصل ذات الكائنات ىده
 او معرفة اردنا أذا لذلك الجين لتعبير النيائى الناتج يعتبر البروتين أن المعروف من

 DNA الـ من معين جزء ادخال طريق عن تتابعاتة تغير يتم معين جين وظيفة من التاكد
 الذى النواة مميز والكائن .الحقيقية وظيفتة لدراسة تعبيرة تغير فيتم الجين ىذا فى كطفرة
 صورة فى كروموسومية شظايا إدخال يتم حيث .الخميره ىو بو االختبار ذلك إجراء يسيل
 إدخال يتم بحيث الجديدة االتحادات بطرق  المتناظرة الكروموسومية المواقع فى وحيده نسخ
 لدراسة فعالة وسيمة لمباحث ويعطى .لمجين األصمية النسخة مكان تصميمو معاد جين

 Prof.Dr.Galal El.Sherbeny   .الخميرة جينات وظائف
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 فعالة طريقة توجد ذلك من العكس عمى فإنو ثدييو خاليا إلى DNA الـ نقل حالة فى ولكن
 محاولة ألف كل ومن بالكروموسوماتDNA  الـ ادخال بيا يتم أن يمكن التى الكيفية فى لمتحكم
 DNA  الـ شظايا أن يحدث المتوقع اإلدخال من بدال ولكن الجينى لإلحالل واحدة محاولة تنجح
 أحد ضمن الدخول إلى المطاف ينتيى بحيث الخمية فى مترادفة مجاميع لتكوين إنزيميا تمتحم

 بالكائنات وراثيا تغييرىا يتم التى الكائنات عمى ويطمق عشوائية مواقع عند الكروموسومات
   .وراثيا المحولة

 :وراثيا المعدلة الحية الكائنات إستخدامات
نتاج والطبية الحيوية األبحاث في وراثيا المعدلة الكائنات تستخدم  الصيدالنية األدوية وا 

 المثال سبيل عمى .(الذىبي األرز :مثال) والزراعة (الجينى العالج :مثال) التجريبية والعالجات
 الخضراء الفمورية بالبروتينات يدعى مشعا بروتينا عن يعبر البحر قنديل من مأخوذا جينا فإن
 (=Green Florescent proteinGFP) تعبيره مشاركة ثم ومن فيزيائيا ربطو يمكن والذي 

 فى المعمم GFP جين بواسطة عنو التعبير تم الذي البروتين موقع لتحديد الثدييات جينات مع
 .الثدييات خمية

 Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 



4/17/2020 23 

   المظيري  التعبير ألظيار تجريبية كنماذج وراثيا المحورة الحيوانات تستخدم و
Phenotype التطبيقات وتتضمن  الحيوية الطبية األبحاث في االختبارات وإلجراء 

 .األنسولين مثل البشرى  اليرمون  إنتاج األخرى 
 تستخدم ما فغالبا وراثيا المعدلة الكائنات من ميما صنفا وراثيا المعدلة الثدييات تمثل
 .لألمراض والنسيجية الخموية االستجابات دراسة في المعدلة الفئران
 بكل الخاص النمو ليرمون  أعمى إنتاجا تظير بمحفزات وراثيا المعدل السمك يتميز

  السممونيات تشمل والتي متعددة فصائل في شديد لنمو لتطوير ىذا وأدى األسماك
salmonids  والبمطي  الكارب وأسماك. 

Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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 Gene transfer in animals  الحيوانات فى الجينات نقل
 جين نقل كانت آخر حيوان إلى حيوان جين نقل عمى أجريت التى التجارب أول
 الفئران وحجم نمو زيادة ألجل mouse الفأر إلى rat النرويجى الجرذ من النمو ىرمون 
   .العالم دول بعض فى كغذاء تعتبر أنيا حيث
 فى يبدأ حيث الكبد إلى ينتقل ثم النخامية الغدة فى تخميقو يتم النمو ىرمون  أن حيث

 نمو يحفز األخير  اليرمون  وىذا Somatomedine يسمى آخر ىرمون  تخميق تحضير
 النمو ىرمون  من زائدة كمية وا عطاء والعظام والغضاريف العضالت مثل الضامة األنسجة

   .جسمو نمو زيادة إلى يؤدى مما لمفرد

Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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كما يمى (  17شكل) وتتمخص ىذه الطريقة   

 مصمم بالزميد مع rat growth hormone gene لمجرذ النمو ىرمون  جين ربط -1
 ىذا إفراز معدل زيادة إلى يؤدى وبالتالى عالى يكون  الجين ىذا تعبير أن بحيث

 . اليرمون 
 النواة عمى تحتوى  والتى fertilized mouse eggs االخصاب حديثة بويضات جمع -2

 لم والتي  Female pronucleus المؤنثة والنواة Male pronucleus الذكرية
   .النواتين اندماج بعد يحدث

 المذكرة النواة داخل لمفأر النمو ىرمون  جين عمى المحتوى  اليجين البالزميد حقن -3
 أن إلى يؤدى مما الميكروسكوب تحت Micropipettes زجاجية ماصة بواسطة
 .الفئران كروموسومات داخل مواقع عدة فى يمتحم اليجين البالزميد

 إدخاليا يعاد ثم خاصة بيئة عمى محتوى  بترى  طبق عمى لتنمو الزيجوتات ىذه تترك -4
  .كاذب حمل ذات إناث فى

 أن فوجد .التشريح بعد النمو ىرمون  جين لوجود الناتج لمنسل الجسدية الخاليا إختبار -5
 النرويجى لمجرذ النمو ىرمون  جين عمى الوراثى تركيبيا داخل والمحتوية الفئران نسل
 يمتمكوا ال والذين الفئران من أشقاؤه جسم ضعف الجسم حجم وكان أكبر بمعدل تنمو
 Prof.Dr.Galal El.Sherbeny .الجين ىذا



4/17/2020 Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 26 

(17شكل )  
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 تطبيقات الهندسة الوراثية

 :منيا المجاالت من العديد فى الوراثية اليندسة استخدمت
 اإلنتاج مجال فى الوراثية اليندسة تكنيك تطويع أمكن :الحيوانى االنتاج مجال فى -1

 :يمى كما الحيوانى
 .المتشابية الحيوانات من نسل وانتاج الحيوانات فى والمحم المبن إنتاج زيادة (أ
  .اقتصادية بطريقة واألبقار الخنازير من بدالا  البكتيرى  األنسولين إنتاج (ب

 إدخال تم ذلك وبعد البالزميد داخل األنسولين انتاج عن المسئول الجين لحم أمكن حيث
 سائمة غذائية بيئة إلى البكتيرية الخاليا ىذه نقمت ثمE.coli بكتريا إلى اليجين البالزميد
 البكتريا لنمو المالئمة البيئية الظروف يوفر الذى  Fermentatorالتخمير جياز داخل
 الجين نقل أمكن وحديثاا  .الغذائية البيئة من األنسولين تنقية تم ذلك وبعد كبيرة بأعداد

 الجراحية العمميات طريق عن بالسكر المريض اإلنسان إلى األنسولين انتاج عن المسئول
 استخدام بدون  مباشرة النقل وأصبح العممية ىذه تطورت ثم ضار غير فيروس بمساعدة
 Genetherapy الجينية بالمعالجة يسمى ما وىذا المحتممة ألخطاره تجنباا  الفيروس

Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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 جميكوبروتين عن عبارة وىو Human interferon البشرى  اإلنترفيرون  بروتين إنتاج -2
 نمو يثبط حيث السرطان مرض عمى السيطرة فى ستخدميو  الفيروسية األمراض ضد فعال

 فى الجين نقل طريق عن البروتين ىذا إنتاج أمكن ولقد إنتشارىا ويمنع السرطانية الخاليا
  .منو رةيكب كميات البكتريا فى استنساخو ثم بالزميد

 تحديد من 1997 سنة سيتش توماس العالم بقيادة األمريكان العمماء من فريق إستطاع -3
 إفراز عمى الجين ىذا يعمل حيث السرطانية لمخاليا محكوم الغير النمو عن المسئول الجين
 دون  بالنمو السرطان لخاليا يسمح الذى Telomerase إنزيم من أساس جزء يشكل بروتين
  :فى الكشف ىذا فائدة وتتمخص .كبح

 .مستقبال اإلنزيم ىذا نشاط تعوق  أدوية إنتاج إمكانية•
 تحول بمجرد يظير اإلنزيم ىذا أن حيث سرطان ورم لوجود المبكر التشخيص إمكانية•

 .سرطانية خمية إلى الخمية
 والروائح الضارة المواد من والتخمص الصحى الصرف مياه بمعالجة تقوم ميكروبات إنتاج -4

  .مختمفة ألغراض صالحة وجعميا
Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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 الورثةالمحتممة لتطبيق الهندسة المخاطر 

 إال المجاالت جميع فى اإلنسان خدمة فى وانجازاتيا الوراثية لميندسة القصوى  األىمية من الرغم عمى
 :منيا قصد بدون  أو قصد من سواء الحدوث محتممة أضرار ىناك أن

 وال الوراثية اليندسة مختبرات من عمد بدون  أو عمد عن تتسرب قاتمة ميكروبية نسخ إنتاج إمكانية -1
 . معروف حيوى  مضاد بأى عمييا السيطرة يمكن

  الدينية القيم وىدم مشوه إنسان إنتاج إلى يؤدى قد مما اإلنسان جينات فى العبث إمكانية -2
 .والقانون  واالجتماع الدين رجال مخاوف يثير وىذا المتوارثة واالجتماعية

 المعدلة الحيوانية األنواع ىذه إدخال مع اإلنسان تيدد التي المخاطر إلى أيضا االنتباه الخبراء ويمفت
 بواسطة المنتجة البروتينات تثيره أن يمكن ما سيما ال المعروفة غير المخاطر بسبب الغذاء في وراثيا

 الحميب مثل منيا المشتقة المنتجات أو المستنسخة لمحيوانات بالنسبة أما . حساسية من المورثات
 فان الصحة، عمى خطرا يشكل استيالكيا أن عمى الحاضر الوقت في يدل شيء ال أن فرغم البقري،
 . سميتيا مدى عن دراسات وجود لعدم نظرا الحذر من قدر اكبر توخي ضرورة عمى يشددون  الخبراء
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 الورثةالمحتممة لتطبيق الهندسة المخاطر 

 إال المجاالت جميع فى اإلنسان خدمة فى وانجازاتيا الوراثية لميندسة القصوى  األىمية من الرغم عمى
 :منيا قصد بدون  أو قصد من سواء الحدوث محتممة أضرار ىناك أن

 وال الوراثية اليندسة مختبرات من عمد بدون  أو عمد عن تتسرب قاتمة ميكروبية نسخ إنتاج إمكانية -1
 . معروف حيوى  مضاد بأى عمييا السيطرة يمكن

  الدينية القيم وىدم مشوه إنسان إنتاج إلى يؤدى قد مما اإلنسان جينات فى العبث إمكانية -2
 .والقانون  واالجتماع الدين رجال مخاوف يثير وىذا المتوارثة واالجتماعية

 المعدلة الحيوانية األنواع ىذه إدخال مع اإلنسان تيدد التي المخاطر إلى أيضا االنتباه الخبراء ويمفت
 بواسطة المنتجة البروتينات تثيره أن يمكن ما سيما ال المعروفة غير المخاطر بسبب الغذاء في وراثيا

 الحميب مثل منيا المشتقة المنتجات أو المستنسخة لمحيوانات بالنسبة أما . حساسية من المورثات
 فان الصحة، عمى خطرا يشكل استيالكيا أن عمى الحاضر الوقت في يدل شيء ال أن فرغم البقري،
 . سميتيا مدى عن دراسات وجود لعدم نظرا الحذر من قدر اكبر توخي ضرورة عمى يشددون  الخبراء
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 :الوراثية لميندسة المحتممة المخاطر من الوقاية
 ىذه  مثل تتسرب ال حتى الوراثية اليندسة مختبرات عمى مشددة احتياطات وضع يجب1.

 .الضارة الميكروبات

 فى تأكيدىا تم التى النيائية النتائج عميو تطبق بل اإلنسان عمى التجارب إجراء عدم2.
 .والدينية واالجتماعية اإلنسانية القيم مع يتمشى وبما شديد وبحرص األخرى  الكائنات

 فى نتحدث سوف االول الدراسى الفصل فى الوراثو اساسيات مقرر فى تدريسو تم لما تكممة
   الحيوان وتحسين تربية فى العمل عند عنيا غنى ال التى اليامة التقنيات بعض عن الجزء ىذا

gene of interest    بإستخدام بادئات متخصصو PCR  مضاعفة جين مرغوب يتم  فى  
                    specific primers  الـ النوع من تفاعالت ىذا  

Prof.Dr.Galal El.Sherbeny 
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 Nested PCRالبممرة المتداخل تفاعل 
 من الصغيرة القطع حيث التقميدى PCR الـ تقنية إستخدام تواجو التى العقبات من كثيرا لوجود نظرا
 النوع ىذا لحل التقميديو التفاعالت فى التحويرات بعض إلى األمر يتطمب حيث النادرة الجينات أو الدنا
 الـ تنفيذ يتم خاللو ومن العقبات ىذه أحد لحل تصميمو تم المتداخل المتعدد البممرة تفاعل .المشاكل من

PCR (18 شكل) مرحمتين عمى:   
 بادئات بإستخدام مرغوب جين داخمو يقع DNA من كبير جزء تضخيم يتم :األولى المرحمة

  .متخصصو

 إضافة ثم أخرى  أنابيب إلى PCR الـ نواتج نقل يتم التضاعف ىذا من اإلنتياء بعد :الثانيو المرحمة
 بالتفاعل يسمى ما وىذا المرغوب الجين عمى تتعرف سوف التى الثانيو لممرحمة المتخصصو البادئات
 .التقميدى المتداخل

 خطوة فى التفاعل عمل يتم فيو ، semi-nested PCR المتداخل بالنصفى يسمى أخر تفاعل يوجد
 البادئات زوجى إضافة يتم حيث .واحده

 دورات 10 عمل فى، يتمثل التقنيو ىذه فى واإلختالف ،PCR الـ مخموط عمى والداخميو الخارجيو
 حراره درجات إستخدام ثم الخارجيو، لمبادئات مناسبو الدرجات وىذه مئويو درجة 58 عمى حراريو
 25 دورات بعدد المرغوب الجين تضخم سوف التى الداخميو البادئات تناسب (مئويو درجة 45) مختمفو
   .حراريو
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 النسخ إنزيم بإستخدام  mRNA من ناتج DNA دنا من بداية المتعدد البممره تفاعل :(18شكل)
  .الجديده الخيوط لتكوين الطرفين من cDNA بالـ البادئ إرتباط الحظ .العكسى


