يستخدم في تكنولوجيا الجينات طرق
مختلفة من اجل

انتاج نسخ متعددة من جزيء DNA
فصل قطع  DNAبعضها عن بعض

تفاعل يستخدم في انتاج نسخ متعددة من DNA
خارج الخلية الحية وباستخدام جهاز خاص

التعريف

تكثيير جين معين مرغوب فيه الستخدامه في
التعديل الجيني

اهمية النسخ الناتجة

تكثيير عدد نسخ  DNAلمسبب مرض معين

من اجل الكشف عن المسببات المرضية في عينات
المرضى وكشف بعض االختالالت الوراثية

تعرف بصمة DNA

تستخدم في تكنولوجيا الجينات موا د
وادوات عدة من اجل نقل المادة الوراثية من
كائن حي الى كائن حي اخر لتعديل
صفات الكائن الحي

قطعة  DNAالمراد نسخها
انزيم بلمرة  DNAالمتحمل الحرارة

تفاعل PCR

انزيمات تنتجها بعض انواع البكتيريا للدفاع عن
نفسها وذلك بتقطيع  DNAالفيروس الذي يهاجمها

ادوات التفاعل

نيوكليوتيدات بناء DNA

سالسل البدء

 Eتمثل جنس البكتيريا

طرق تكنولوجيا
الجينات

 coتمثل نوع البكتيريا
EcoRI

الية تسمية انزيمات القطع المحدد

تسمية انزيمات القطع المحدد

تسمى حسب نوع البكتيريا التي تنتجها

 Rتمثل ساللة البكتيريا

فصل سلسلتي  DNAبتحطيم الروابط بينها

خطوات التفاعل

انزيمات القطع المحدد

 Iيمثل اول انزيم قطع تم اكتشافه

هي سالسل احادية قصيرة يكون تتابع
النيوكليوتيدات فيها مكمال للنيوكليوتيدات في
المنطقة التي تبدا منها عملية نسخ DNA

ربط سالسل البدء بمكمالتها

تتم على درجة حرارة من  95 - 90درجة سيلسيوس

تتم عند درجة حرارة من  65- 40درجة سيلسيوس
تتم عند درجة حرارة من  75-70درجة سيلسيوس

بناء سلسلة مكملة لسلسلة  DNAاالصلية
تكون سالسل مفردة
قابلة لاللتصاق باجزاء مكملة لها

يتم  PCRعلى شكل دورات قد تصل الى  35دورة

قطع نهاياتها لزجة

معلومات

سهلة االستخدام في التعديل الجيني
ينتج من انزيمات القطع المحدد نوعين من القطع

العامل االساسي في التفاعل هي درجة الحرارة

معلومات
تحتاج كل خطوة الى فنرة زمنية تتراوح بين ثواني
ودقائق

ال تكون سالسل مفردة
غير قابلة لاللتصاق باجزاء مكملة لها

انزيمات الحمض النووي DNA

قطع نهاياتها غير لزجة

محدودة او صعبة االستخدام في تكنولوجيا التعديل
الجيني

ادوات تكنولوجيا
الجينات

طريقة تستخدم في فصل قطع باالعتماد DNA
على حجمها

التعريف

ملء الحفر بمزيج من قطع  DNAالمراد فصلها

يستخدم في ربط سلسلتي  DNAمعا

وصل قطبي الجهاز بمصدر تيار كهربائي

انزيم ربط DNA
يستخدم في تكنولوجيا الجينات في ربط نهايتي
سلسلتي  DNAالنتاج  DNAواحد معدل جينيا 

الفص ل
الكهربائي
الهالمي

يستخرج من بكتيريا الينابيع الساخنة

انزيم بلمرة  DNAالمتحمل الحرارة
يعمل على بناء سالسل مكملة لسلسلة DNA
تستخدم نواقل الجينات في نقل قطع DNAالناتجة
من انزيمات القطع المحدد الى الخاليا المستهدفة



تعريف

خطوات الفصل الكهربائي الهالمي

تتحرك القطع من القطب السالب الى القطب الموجب
بسرعة تتناسب عكسيا مع حجمها
فصل التيار الكهربائي
نقل الصفيحة الى محلول صبغة خاصة
تعريض الصفيحة لالشعة فوق البنفسجية

العامل االساسي في الفصل الكهربائي الهالمي

فتظهر قطع  DNAعلى شكل

اشرطة مصبوغة تختلف مواقعها في المادة الهالمية

حجم قطع DNA

هو جزيء  DNAحلقي
قطع  DNAمشحونة بشحنة سالبة

تتحرك من القطب السالب الى القطب الموجب

يوجد في بعض انواع البكتيريا
ما هو

اقرب للقطب الموجب

يتميز بالقدرة على التضاعف الذاتي

معلومات مهمة
هو اول ناقل جيني يتم استخدامه في التعديل الجيني
مسؤول عن تضاعف البالزميد
تتعرف انزيمات القطع المحدد على مواقع معينة على
البالزميد فتقطعها الضافة القطعة المرغوب فيها

يعمل على تسهيل عملية الكشف عن البالزميد المعدل

البالزميد

نواقل الجينات

المواقع التي يحتويها البالزميد

موقع يحتوي على جين مقاومة احد المضادات الحيوية
مثل االمبيسلين
فيروس اكل البكتيريا

اسرع حركة

تكنولوجيا
الجينات

موقع مسؤول عن تضاعف البالزميد

موقع تعرف انزيمات القطع المحدد

اقرب للقطب السالب
القطع كبيرة الحجم

ابطأ حركة

واحدة من اهم تطبيقات تكنولوجيا
الجينات تتضمن
 DNAالنتاج  DNAواحد معدل جينيا 
تعديل تركيب

الفيروسات
تعريف

خطوات تعديل  DNAالفيروس
ربط قطعة  DNAالمرغوبة بواسطة انزيم ربط DNA

تحسين صفاتها

خاليا انسان

خاليا نبات \ خاليا حيوان

انتاج مواد وعالجات طبية مثل هرمون النمو \ هرمون
االنسولين

ابعد عن القطب الموجب

ينقل قطع  DNAكبيرة الحجم

تقطيع  DNAفيروس بواسطة انزيمات القطع المحدد

يخضع للمعالجة الجينية

القطع صغيرة الحجم

ابعد عن القطب السالب

هرمون االنسولين

الخاليا الهدف لنواقل الجينات

انتاج مواد وعالجات طبية

الهندس ة
الجينية

خاليا بكتيريا

اذا اثر جين منقول الى الخلية في جي 
ن
مسؤول عن منع حدوث االمراض وافقدة
القدرة على العمل فسوف تنتشر االورام
في الجسم
يستجيب جهاز المناعة الى دخول نواقل
الجينات الى الجسم فيهاجمها فال
يستفاد من المعالجة الجينية مما يسبب
فشلها

يستخمها المرضى غير القادرين على انتاجها بصورة
طبيعية

عوامل تخثر الدم
المجال الطبي
تثبيط الجين المسبب للمرض وايقافه عن العمل
العالج الجيني

يستخدم في عالج االمراض الجينية مثل التليف
الكيسي ومرض نزف الدم ويتم عن طريق

تاثير الجين المنقول الى الخلية في عمل الجينات
االخرى

تاثير نواقل الجينات في عمل جهاز المناعة

هرمون النمو

ادخال الجينات السليمة الى داخل الخاليا الجسمية ا و
) الجاميتات او البويضة المخصبة( الخاليا الجنسية
باستخدام نواقل الجينات

زيادة اعداد السكان

المحاذير والمخاوف من
استخدام تطبيقات
تكنولوجيا الجينات

شح الموارد

مجاالت هندسة الجينات
خصائص العالم الحديث

الزحف العمراني على االراضي الزراعية
الرعي الجائر

تحول هدف التعديل الجيني من معالجة االمراض
الوراثية الى تغيير الصفات الشكلية

االستخدام المفرط للمبيدات الحشرية

انتاج كائنات حية تؤثر في النظام البيئي
والسالسل الغذائية

مقاومة الجفاف

المجال الزراعي

تحسين خصائص النبات

مقاومة االمراض

استخدمت الهندسة الجينية في تحسين الخصائص
النباتية ن خالل ادخال جينات الى الخاليا النباتية
تجعلها قادرة على مقاومة الظروف البيئية القاسية

مقاومة الملوحة
مقاومة الحشرات

تطبيقا 
ت
تكنولوجيا الجينات

استخالص البالزميد من البكتيريا
تعديل البالزميد باستخدام انزيمات القطع المحدد
وانزيم ربط DNA
تعديل النبات جينيا
اضافة البالزميد المعدل الى الخاليا النباتية
زراعة نسيجية للخاليا النباتية للحصول على
نباتات تحمل الصفة المرغوب فيها

التعريف

تطبيق يستخدم في تعرف النيوكليوتيدات لدى
االشخاص في مناطق محددة من DNA
عينة من مسرح الجريمة
عينات فحص بصمة  DNAفي هذه الحاالت
عينة من المشتبه بهم
حاالت الجريمة
يتم اثبات متهم بجريمة قتل من خالل مقارنة العينة
من مسرح الجريمة مع العينة من المشتبه بهم

الحاالت التي تستخدم فيها بصمة DNA

عينة من االب
عينات فحص بصمة  DNAفي هذه الحالة

عينة من الطفل

حاالت الفصل في قضايا النسب
يتم اثبات النسب من خالل مقارنة العينة من الطفل مع
عينة كل من االبوين

بصمة DNA
سوائل الجسم

الدم \ البول \ اللعاب \ السائل المنوي

مصادر الحصول على بصمة DNA
خاليا وانسجة الجسم

\ العظام \ العضالت \ االسنان \ بصيالت الشعر \ الجلد
االنسجة الطالئية

اخذ عينة من الشخص المراد تحديد بصمة  DNAله
عمل تفاعل  PCRللعينة اذا كانت قليلة

طريقة الحصول على بصمة DNA

تقطيع  DNAبواسطة انزيمات القطع المحدد
فصل قطع  DNAبواسطة الفصل الكهربائي الهالمي
مقارنة العينات لتحديد الجناة او الفصل في قضايا
النسب

عينة من االم

