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وصوالً إلى تمدم علم الجٌنات ودراسة التعبٌر الجٌنً إن 

التورٌث آلٌة الجزٌئٌة لنتعرف على  والتماناتالوراثٌة الهندسة 

للتعرف األمراض وصوالً وربطها بالنمط الظاهري لكثٌر من 

لعالج وصوالً ( التعبٌر الجٌنً)حصولها وآلٌات على الطفرات 

 .األمراض

 اهلنذسة الىراثٍة تقبوبت



   نٌوكلٌوتٌديملٌار شفع  3ٌحوي  المجٌن

على  تتوضع اكله نٌوكلٌوتٌدياالف شفع 3تحوي  االكسونات

معرفتها باستخدام تمنٌة إلى صبغً هذه االعداد وصلنا  23

 . PCRالتسلسلً البولٌمٌراز

  البالسمٌدادخالها ضمن الجراثٌم الذي ٌنسخ الصبغً أو 

 .المأشوبعلى الدنا معتمداً 

 :مه خىاص الذوب األسبسٍة: الذوبتضخم 



 :اآلتًتضخٌم الدنا على ٌعتمد 

 نوعً( مشارع) براٌمرفصل طالً الدنا باستخدام  -1

 روابط الهدروجٌن باستخدام الحرارة العالٌةفصل  -2

ٌنتج طالً دنا متممٌن لألصلٌٌن مثل  البولٌمٌرازأنزٌم  -3

 :مع الخالفات التالٌة 37تضاعف الدنا فً الخلٌة بحرارة 

 التقلٍذي البىلٍمريازتفبعل 



 95الدنا وتحطٌم الروابط الهدروجٌنٌة بالتسخٌن لدرجةفصل •

 (البولٌمٌرازبداٌة عمل )  للرناللدنا ولٌس المشارع •

المستخدم مستخلص من الجراثٌم متحمل  البولٌمٌرازأنزٌم •

 :للحرارة عبر المراحل التالٌة

 (تمسخ او صهر) 94/95فصل طالً الدنا بحرارة  -1

 (ارتباط)الدنا من طالً  3ربط مشارع الدنا فً النهاٌة  -2

للطاق  3- 5المتممة واطالة الدنا من  النٌكلٌوتٌداترصف  -3

خالل ساعات نحصل على  25/30الجدٌد وهً دورة واحدة وتتكرر 

 مالٌٌن النسخ



الفصل للشدف ٌتم باستخدام الرحالن الكهربائً وهو دلٌك 

وٌتم  االكرٌالمٌديواخر على الهالم  نٌوكلٌوتٌدٌفصل بٌن 

بانا بٌب  اغاروزينستخدم هالم  –الكشف عن الطفرات 

 .شعرٌة دلٌمة



 :بدل الدنا وٌتم من خالل للرناوهو  البولٌمرازاخر لتفاعل نوع 

 الثٌمٌناستخدام مشارع عدٌد  -1

بهدف غرسه  المهمرٌةنسخ عكسً من الفٌروسات أنزٌم  -2

 التملٌدي ٌستخدم لكشف االٌدز البولٌمٌرازآلٌة بنفس  بالمضٌف

 النسخ العكسً بىلٍمريازتفبعل 



 خطً تتراكم النواتجطور 

 الهضبة االشباع ٌماس عدد البدء للدناطور 

نفرق الخالٌا الطبٌعٌة عن السرطانٌة للثدي 

 .مفلورةباستخدام صبغات 

 (اعادة االرتباط) المأشوبتمانة الدنا 

 اخلطً الكمً البىلٍمريازتفبعل 



 (موالع التعرف)التمٌٌد الجرثومً و المطع أأنزٌم تعتمد 

 (شطر محدد ثابت)تشطر بشكل نوعً الدنا فً الطالٌن 

 اللٌغاز بانزٌمٌعٌد ربط جزئً الدنا الممطوعٌن  المأشوبالدنا 

الجراثٌم عبر شطر سالسل الدنا  بالسمٌدفً  جٌنبإدخال تطبك 

 بهدف التضخٌم

لجٌن بروتٌن أول  نٌوكلٌوتٌديترمز تتالً  البالزمٌد تتالٌات

 مماوم للصادات الحٌوٌة

 أزرق -أبٌض( الملونة)أحد األنزٌمات التتالً الثانً ٌرمز 



فً للتعبٌر عنها لنمل الجٌنات البشرٌة  التاشٌبتستخدم تمنٌة 

هرمون االنسولٌن الجراثٌم إلنتاج بروتٌنات بشرٌة ما شوبة مثل 

 والبروثرمبٌنوهرمون النمو 

 الذوبسلسلة 

ٌتم من خاللها تحدٌد تسلسلها للكشف عن تمنٌة 

شعاعٌة ثم مواد  واسماتاالمراض والطفرات باستخدام 

 .وصوال الستخدام رلالات دنا  مفلورة



 :حسب المرصافمع كواشف  لسانغرالسلسلة االلٌة 

ومتمم  النٌكلٌوتٌداتدنا مع كمٌة زائدة من  بولٌمٌرازانزٌم 

  النٌكلٌوتٌداتمنهٌات التفاعل اي عدم احتواء  -المرصاف

 الهدرزكسٌل

 3مشرع لصٌر متمم للنهاٌة 

 تضاف لألنابٌب لصنع الدنا المتمم

 والرحالن الكهربائً هالمةترحل االنابٌب على 

 البشري المجٌنتسبر بشعاع لٌزري وٌمرأ 



موسومة باستخدام كواشف  بروتٌنأو  رناأو  دناكشف 

: تماناتمنها ( ربط ضد مع مولد ضدأو موسومة أضداد )

 .التهجٌن فً الموضع -الدلٌمة المصفوفات  -التبمٌع 

 تقبوة التهجني



 الكهربائً على الهالم بالرحالنفصل جزٌئات مراد كشفها •

لٌترن  سللوزنمل الجزٌئات من الهالم الى غشاء ناٌلون او •

 بصمة ثابتة

 الغشاء بكواشف نوعٌة موسومةتهجٌن •

- ساوثرنمعرفة الوسم والتبمٌع منها  بالمكشافاتٌكشف •

 وٌسترن - نورثن

 1 التبقٍع ومتر عرب املراحل تقبوبت



 :وٌتم عملٌاً كاآلتً

ورق خاص مثل ورق إلى نواتج الرحالن من الهالم نمل 

إلٌها ملونة لنمل شرائط الدنا  مفلورةالنشاف ٌحتوي مواد 

 .وتحدٌد الطفرات

 سبوثرنتبقٍع 



 :فً المبدأ باستثناء لساوثرنمشابه وهو 

  الهالمة -ناٌلون غشاء  –ولٌس عن الدنا  الرنانكشف عن 

المراد  الرنامسابر الدنا موسومة لكشف جزيء  -آغاروز

أم طبٌعٌة خالٌا )تستخدم لمعرفة التعبٌر الجٌنً  -معرفته 

 (.سرطانٌة

 وىرثهتبقع 



 :وٌلخص كاآلتً

 األكرٌالمٌدالبروتٌن على ترحٌل •

 ٌربط البروتٌناتألنه ولٌس ناٌلون  نتروسللوزغشاء •

 ٌتم بتٌار كهربائًالتبمٌع •

 الواسماتاضداد البروتٌنات ولٌس ٌعتمد •

 .لكشف بروتٌنات فً الخالٌا واالنسجة الحٌةٌستخدم •

 تبقٍع وٌسرتن



 فً النسج والخالٌالدراسة التعبٌر الجٌنً ٌستخدم 

 والرناتحدٌد موالع الدنا 

هدف  نٌوكلٌوتٌديموسوم وتتالً  نٌوكلٌوتٌديالتفاعل ٌتم بٌن مسبار 

 متمم له

 ملونات كٌمٌائٌة نسٌجٌةأو بالتصوٌر الشعاعً الكشف عن الهجن ٌتم 

 (فٌروسات -جراثٌم) الممرضة للكشف عن العوامل ٌستخدم 

 المفلورٌستخدم المجهر 

 (باستخدام الفلورسنت)التهجٌن التألمً فً الموضع 



الصبغٌات إظهار دورة حٌاة الخلٌة بهدف أطوار لكافة تستخدم 

 .الصلبةاألورام وكذلن بعض  اإلنمسامخالل مراحل 

 

 ترتبط مع المسٌم المركزي سائلةمسابر •

 تصبغ صبغً معٌن رسممسابر •

 أو أمراض لكشف صبغً تتالً نوعً مسابر •

إما ( ابٌضاض الدم)صبغً فٌالدلفٌا من التطبٌمات الكشف عن  •

 .الفلورةالنواة بشكل واضح الستخدامها أو تلون الصبغٌات أن 

 أنواع المسابر



 الجٌنات بنفس الولتآالف لممارنة تستخدم 

تعتمد ربط شدف الدنا بمطع من جٌنات مختلفة على صفائح زجاجٌة 

 المرسال وبعدها نموم بمٌاس كمً للرناثم تهجن بدنا موسوم 

 لٌحدد من خاللها التعبٌر الجٌنً التفاضلًأنواع السرطانات تحدد 

صغٌرة أطباق تستخدم  -نسج  –بروتٌنات : المصفوفات تكون ل

 .تحوي ثموب

 املصفىفبت الصغرٌة



 البروتٌنأو  الرناأو  الدناعن طرٌك تحلٌل إما 

 :فً مخابر المشافً والمراكز البحثٌة من خاللوٌتم 

 المرضشجرة العائلة ولصة دراسة. 

 والنسجمخبرٌة جزٌئٌة للدم فحوص. 

 تضخٌم الدنا  -طفرات  –نووي نمط )جزٌئً تشخٌص

 (.البولٌمٌرازتفاعل أو 

 تشخٍض األمراض الىراثٍة اجلسٌئً



 المطعأنزٌمات مع  البولٌمٌرازاستخدام 

 التمٌدبأنزٌمات التعرف 

 السلٌمة والمرٌضة األالئلالتعرف على 

 طبٌعٌةأم  طافرة النٌكلٌوتٌداتالتعرف على  

لشطر  - نٌوكلٌاز –غٌر نوعٌة أنزٌمات ٌمكن استخدام  

 .غٌر نوعً

 ببالوسميبتالكشف عه الطفرات 



 :طورٌنعبر تستخدم 

   البولٌستٌرٌنٌستخدم مادة ثابت األول 

التً تربط الدنا فً عمود  نترٌل االسٌتوٌستخدم متحرن  الثانً 

األصغر حٌث تخرج لطع الدنا  50االستشراب بدرجة حرارة 

 (لطفرات االستبدالتستخدم )فاألكبر 

وإعادة ثم ٌتم صهر منتجات التفاعل  البولٌمٌرازتتم بتفاعل 

 .ربطها بحرارة منخفضة لتشكل مثنٌات مختلفة

 كشف الطفرات ببالستشراة اللىوً السبئل



   مفلورةتصهر النتائج باستخدام صبغات  البولٌمٌرازبعد إجراء 

 النٌوكلٌوتٌديمنحنى االنصهار ٌختلف حسب التركٌب 

 االنصهار ٌكون مكان وجود الطفرةنمطة 

أو المستبدل  النٌكلٌوتٌدال ٌحدد وٌكشف الطفرة لكن ورد ٌحدد ما 

 المحذوف

تعنً تصحٌح الخلل الجٌنً باالستبدال مثل عوز : المعالجة الجٌنٌة

 (دٌامٌناز أدٌنوزٌنأنزٌم فعالٌة غٌاب )األطفال المناعة عند 

 كشف الطفرات عه طرٌق حتلٍل منحنى االوصهبر



استخدمت تمنٌة  النتاناتنمص مناعة خلطً وخلوي مع تعرض المرٌض 

وعدوى االطفال رفع المناعة لكن نتج عنها اصابات  المهمرٌةالفٌروسات 

  -الحثل العضلً -التلٌف الكٌسً)أمراض سرطانٌة بسبب الفٌروس المستخدم 

 ....(الناعور

 

أو تتم اما داخل العضوٌة من خالل حمن الفٌروس المعدل : المعالجة الجٌنٌة 

الخالٌا إعادة خالٌا المرٌض عدوى بالفٌروس ثم إخراج الخارجٌة  تعتمد 

 الدم تعادإلى للجسم لتعبر الجٌنات عن ذاتها مثل خالٌا نمً العظام 

 اإلٌدزبعد العدوى الفٌروسٌة مثل مرض وإعادتها  تائٌةخالٌا أو إخراج 



ً المحورة  المتعضٌات  وراثٌا

 
 (جراثٌم -حٌوان  –نبات )هو تعدٌل فً كافة المستوٌات 

 دور جٌن واستبداله باخرإلغاء 

 استبدال نواة ٌؤدي لالستنساخ

 استبعادهأو جٌن إلصاء : أوالً 

 (براٌمر)ومشارع خاص  البولٌمٌرازتضخٌم الجٌن بتفاعل 

 للنٌوماٌسٌنغرس تتالً جٌن اخر مثال مماوم 

 التاشٌبنمل الجٌن المعطل لخالٌا فار جنٌنٌة عبر 

انتماء الخالٌا االٌجابٌة لتشكل فٌما بعد خالٌا او انسجة طبمت  

 .علٌها مثل الناعور والصادات الحٌوٌة



 :ثانٌا اضافة جٌن وٌتم كاالتً

 فً البوٌضة لبل االخصاب او النطفة ماشوبحمن لطعة دنا  -

 الم بدٌلة الزاٌغوتنمل  - 

مثال الجٌن المسؤول عن هرمون النمو البشري حٌث ادى لتضخم  

 الفئران



 :ثالثا نمل النواة الجسدٌة واالستنساخ

 وتجاربه على بٌوض الضفادع سبٌمان

 النعجة دوللً( االستنساخ)  الالجنسًالتكاثر 

 خ العالجً ااالستنسسمً استنساخ تكاثري وٌوجد 

 تستخدم فً الطب التجدٌدي

هرمون النمو البشري فً  النتاجفً الطب الدوائً اٌضا ٌستخدم 

 :حلٌب الماعز ثالثا نمل النواة الجسدٌة واالستنساخ

 وتجاربه على بٌوض الضفادع سبٌمان

 النعجة دوللً( االستنساخ)  الالجنسًالتكاثر 

 خ العالجً ااالستنسسمً استنساخ تكاثري وٌوجد 

 تستخدم فً الطب التجدٌدي

هرمون النمو البشري فً  النتاجفً الطب الدوائً اٌضا ٌستخدم 

 حلٌب الماعز 
 



 :وتتم عبر المراحل

 حمن الدنا فً نواة احدى البٌوض -

 المعدلة وراثٌا الم بدٌلة  الزاٌغوتنمل   -

 تنتج االم بعد الوالدة حلٌب غنً بالهرمون -

امراض الدم التلٌف )تستخدم إلنتاج بروتٌنات عالجٌة  -

 (السرطانات -الكٌسً

للماعز إلنتاج بروتٌن ٌحوي ( خٌوط الحرٌر)من العنكبوت -

العسكرٌة مماومة  البزاتخٌوط الحرٌر الستخدامها فً 

 .مرات وخفٌفة الوزن  5للرصاص 


