
 تكنولوجیا 
 الجینات 

 ادوات تكنولوجیا 
 الجینات 

 تستخدم في تكنولوجیا الجینات مواد 
 وادوات عدة من اجل نقل المادة الوراثیة من 

 كائن حي الى كائن حي  اخر لتعدیل 
 صفات الكائن الحي 

 DNA انزیمات الحمض النووي 

 انزیمات القطع المحدد 

 انزیمات تنتجھا بعض انواع البكتیریا للدفاع عن 
  نفسھا وذلك بتقطیع DNA الفیروس الذي یھاجمھا 

EcoRI  الیة تسمیة انزیمات القطع المحدد  تسمى حسب نوع البكتیریا التي تنتجھا  تسمیة انزیمات القطع المحدد 

 E   تمثل جنس البكتیریا  

 co   تمثل نوع البكتیریا  

 R   تمثل ساللة البكتیریا  

 I    یمثل اول انزیم قطع تم اكتشافھ  

 ینتج من انزیمات القطع المحدد نوعین من القطع  معلومات 

 قطع نھایاتھا لزجة 

 تكون سالسل مفردة 

 قابلة لاللتصاق باجزاء مكملة لھا 

سھلة االستخدام في التعدیل الجیني 

 قطع نھایاتھا غیر لزجة 

 ال تكون سالسل مفردة 

 غیر قابلة لاللتصاق باجزاء مكملة لھا 

 محدودة او صعبة االستخدام في تكنولوجیا التعدیل 
الجیني 

 DNA انزیم ربط 
 یستخدم في ربط سلسلتي DNA معا  

 یستخدم في تكنولوجیا الجینات في ربط نھایتي 
 سلسلتي  DNA  النتاج  DNA  واحد معدل جینیا   

 انزیم بلمرة DNA المتحمل الحرارة 
 یستخرج من بكتیریا الینابیع الساخنة 

  DNA یعمل على بناء سالسل مكملة لسلسلة 

 نواقل الجینات 

تعریف   تستخدم نواقل الجینات في نقل قطع  DNAالناتجة  
   من انزیمات القطع المحدد الى الخالیا المستھدفة  

البالزمید 

 ما ھو 

 ھو جزيء DNA  حلقي  

 یوجد في بعض انواع البكتیریا 

 یتمیز بالقدرة على التضاعف الذاتي 

 ھو اول ناقل جیني یتم استخدامھ في التعدیل الجیني 

 المواقع التي یحتویھا البالزمید 

 مسؤول عن تضاعف البالزمید  موقع مسؤول عن تضاعف البالزمید  

 تتعرف انزیمات القطع المحدد على مواقع معینة على  موقع تعرف انزیمات القطع المحدد 
 البالزمید فتقطعھا الضافة القطعة المرغوب فیھا 

  موقع یحتوي على جین مقاومة احد المضادات الحیویة 
 یعمل على تسھیل عملیة الكشف عن البالزمید المعدل  مثل االمبیسلین 

 الفیروسات 

 فیروس اكل البكتیریا  ینقل قطع DNA كبیرة الحجم  

 خطوات تعدیل DNA الفیروس  
 تقطیع DNA فیروس بواسطة انزیمات القطع المحدد 

 DNA المرغوبة بواسطة انزیم ربط  DNA ربط قطعة 

 الخالیا الھدف لنواقل الجینات 

 یخضع للمعالجة الجینیة  خالیا انسان 

 تحسین صفاتھا  خالیا نبات \ خالیا حیوان 

 انتاج مواد وعالجات طبیة مثل ھرمون النمو \ ھرمون  خالیا بكتیریا 
 االنسولین 

 المحاذیر والمخاوف من 
 استخدام تطبیقات 
 تكنولوجیا الجینات 

 تاثیر الجین المنقول الى الخلیة في عمل الجینات 
االخرى 

 اذا اثر جین منقول الى الخلیة في جین 
 مسؤول عن منع حدوث االمراض وافقدة 
 القدرة على العمل فسوف تنتشر االورام 

في الجسم 

 تاثیر نواقل الجینات في عمل جھاز المناعة 

 یستجیب جھاز المناعة الى دخول نواقل 
 الجینات الى الجسم فیھاجمھا فال 

 یستفاد من المعالجة الجینیة مما یسبب 
 فشلھا 

 تحول ھدف التعدیل الجیني من معالجة االمراض 
 الوراثیة الى تغییر الصفات الشكلیة 

 انتاج كائنات حیة تؤثر في النظام البیئي 
 والسالسل الغذائیة 

 تطبیقات 
 تكنولوجیا الجینات 

 الھندسة 
 الجینیة 

 تعریف 

 واحدة من اھم تطبیقات تكنولوجیا 
 الجینات تتضمن 

 DNA النتاج DNA واحد معدل جینیا   
 تعدیل تركیب 

 مجاالت ھندسة الجینات 

 المجال الطبي 

 یستخمھا المرضى غیر القادرین على انتاجھا بصورة  انتاج مواد وعالجات طبیة 
 طبیعیة 

 ھرمون االنسولین 

 ھرمون النمو 

 عوامل تخثر الدم 

 یستخدم في عالج االمراض الجینیة مثل التلیف    العالج الجیني 
 الكیسي ومرض نزف الدم ویتم عن طریق 

 تثبیط الجین المسبب للمرض وایقافھ عن العمل 

 ادخال الجینات السلیمة الى داخل الخالیا الجسمیة او 
 ( الجامیتات او البویضة المخصبة( الخالیا الجنسیة 

 باستخدام نواقل الجینات 

 المجال الزراعي 

 خصائص العالم الحدیث 

 زیادة اعداد السكان 

 شح الموارد 

 الزحف العمراني على االراضي الزراعیة 

 الرعي الجائر 

 االستخدام المفرط للمبیدات الحشریة 

 تحسین خصائص النبات 
 استخدمت الھندسة الجینیة في تحسین الخصائص 
 النباتیة ن خالل ادخال جینات الى الخالیا النباتیة 

 تجعلھا قادرة على مقاومة الظروف البیئیة القاسیة 

 مقاومة الجفاف 

مقاومة االمراض 

 مقاومة الملوحة 

 مقاومة الحشرات 

 تعدیل النبات جینیا 

 استخالص البالزمید من البكتیریا 

 تعدیل البالزمید باستخدام انزیمات القطع المحدد 
 DNA وانزیم ربط 

 اضافة البالزمید المعدل الى الخالیا النباتیة 

 زراعة نسیجیة للخالیا النباتیة للحصول على 
 نباتات تحمل الصفة المرغوب فیھا 

 DNA بصمة 

 تطبیق یستخدم في تعرف النیوكلیوتیدات لدى  التعریف 
 DNA االشخاص في مناطق محددة من 

 DNA الحاالت التي تستخدم فیھا بصمة 

 حاالت الجریمة 

 عینات فحص بصمة DNA في ھذه الحاالت  
 عینة من مسرح الجریمة 

 عینة من المشتبھ بھم 

 یتم اثبات متھم بجریمة قتل من خالل مقارنة العینة 
 من مسرح الجریمة مع العینة من المشتبھ بھم 

 حاالت الفصل في قضایا النسب 

 عینات فحص بصمة DNA في ھذه الحالة  

عینة من االب 

 عینة من االم 

 عینة من الطفل 

 یتم اثبات النسب من خالل مقارنة العینة من الطفل مع 
 عینة كل من االبوین 

 DNA مصادر الحصول على بصمة 
 الدم \ البول \ اللعاب \ السائل المنوي  سوائل الجسم 

 \ العظام \ العضالت \ االسنان \ بصیالت الشعر \ الجلد  خالیا وانسجة الجسم 
 االنسجة الطالئیة 

  DNA طریقة الحصول على بصمة 

 اخذ عینة من الشخص المراد تحدید بصمة DNA لھ  

 عمل تفاعل PCR للعینة اذا كانت قلیلة  

  تقطیع DNA بواسطة انزیمات القطع المحدد 

 فصل قطع DNA بواسطة الفصل الكھربائي الھالمي  

 مقارنة العینات لتحدید الجناة او الفصل في قضایا 
 النسب 

 طرق تكنولوجیا 
 الجینات 

 یستخدم في تكنولوجیا الجینات طرق 
 مختلفة من اجل 

  DNA انتاج نسخ متعددة من جزيء 

 فصل قطع DNA بعضھا عن بعض  

 PCR تفاعل 

  تفاعل یستخدم في انتاج نسخ متعددة من DNA التعریف 
 خارج الخلیة الحیة وباستخدام جھاز خاص 

 اھمیة النسخ الناتجة 

 تكثییر جین معین مرغوب فیھ الستخدامھ في 
 التعدیل الجیني 

 من اجل الكشف عن المسببات المرضیة في عینات  تكثییر عدد نسخ DNA لمسبب مرض معین  
 المرضى وكشف بعض االختالالت الوراثیة 

 DNA  تعرف بصمة 

 ادوات التفاعل 

 قطعة DNA المراد نسخھا  

 انزیم بلمرة DNA المتحمل الحرارة  

 DNA نیوكلیوتیدات بناء 

 سالسل البدء 
 ھي سالسل احادیة قصیرة یكون تتابع 

 النیوكلیوتیدات فیھا مكمال للنیوكلیوتیدات في 
 DNA المنطقة التي تبدا منھا عملیة نسخ 

 خطوات التفاعل 

تتم على درجة حرارة من 90 - 95 درجة سیلسیوس  فصل سلسلتي DNA بتحطیم الروابط بینھا 

تتم عند درجة حرارة من 40 -65 درجة سیلسیوس  ربط سالسل البدء بمكمالتھا 

 تتم عند درجة حرارة من 70-75 درجة سیلسیوس  بناء سلسلة مكملة لسلسلة DNA االصلیة  

 معلومات 

  یتم PCR على شكل دورات قد تصل الى 35 دورة 

 العامل االساسي في التفاعل ھي درجة الحرارة 

 تحتاج كل خطوة الى فنرة زمنیة تتراوح بین ثواني 
 ودقائق 

 الفصل 
 الكھربائي 
 الھالمي 

 طریقة تستخدم في فصل قطع باالعتماد DNA           التعریف 
 على حجمھا 

 خطوات الفصل الكھربائي الھالمي 

 ملء الحفر بمزیج من قطع DNA المراد فصلھا 

 وصل قطبي الجھاز بمصدر تیار كھربائي 

 تتحرك القطع من القطب السالب الى القطب الموجب 
 بسرعة تتناسب عكسیا مع حجمھا 

 فصل التیار الكھربائي 

 نقل الصفیحة الى محلول صبغة خاصة 

 اشرطة مصبوغة تختلف مواقعھا في المادة الھالمیة  فتظھر قطع  DNA على شكل  تعریض الصفیحة لالشعة فوق البنفسجیة 

 معلومات مھمة 

 حجم قطع DNA  العامل االساسي في الفصل الكھربائي الھالمي 

 تتحرك من القطب السالب الى القطب الموجب  قطع DNA مشحونة بشحنة سالبة  

 القطع صغیرة الحجم 

 اقرب للقطب الموجب 

 ابعد عن القطب السالب 

 اسرع حركة 

 القطع كبیرة الحجم 

 اقرب للقطب السالب 

 ابعد عن القطب الموجب 

 ابطأ حركة 


