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ك .ؽبهس ؽًبك

أوالً :مشاكم انهنذسة انىراثية.
أ -صؼٕثبد انزؾٕٚو انٕهاص ٙف ٙانؾٕٛاَبد انيهاػٛخ:
رؼٕك ألٍجبة ػلٚلح أًْٓب:
 اَقفبض كفبءح انزؾٕٚو انٕهاصََ( ٙجخ انُغبػ ؽٕان.)%5,5 ٙ اهرفبع ركبنٛف اَزبط ٔهػبٚخ األثقبه انًؾٕهح ٔهاصٛب ً انٗ عبَت غٕل فزوح انغٛلم فٓٛلب ٔةهلخ أػللاك انًٕانٛللفالل ؽٛبرٓب اإلَزبعٛخ.
ة -يقبغو انُٓلٍخ انٕهاصٛخ:
 -1ػُل رؾَ ٍٛاَزبعٛخ ؽٕٛاَبد انًيهػخ ،ثطوٚقخ َقم انغُٛبد فبَّ الثلل أٌ ٚزجلغ منل رغٛٛلو فل ٙثؼلط
انُظى انفَٕٛنٕعٛخ ف ٙانؾٕٛاٌ يًب ٚئصو ف ٙانزٕاىٌ انلةٛق ف ٙانجٛئخ انلافهٛخ نهغَى انن٘ اٍزقو فالل
ػقٕك غٕٚهخ يٍ االَزقبة ٔانزؾَٔ ،ٍٛننن فبٌ عُٕٛو انؾٕٛاٌ ثٕظؼّ انؾبنٚ ٙؾزٕ٘ ػهٗ انزٕنٛفلخ
انًضهٗ يٍ انغُٛبد انزٚ ٙصؼت رغٛٛوْب أٔ رؼلٚهٓب كٌٔ اإلظواه ثصؾخ انؾٕٛاٌ ٔؽٛبرّ.
 -2انزؤصٛواد انَهجٛخ انز ٙرقهفٓب انفٛؤٍبد ،انز ٙرَزقلو فَ ٙقم انًٕهس يٍ كبئٍ ٜفلو ،ػُلليب ركلٌٕ
ْنِ انفٛؤٍبد يَوغُخ.
 -3انُزلبئظ انًغٕٓنلخ نهغل ٍٛانغلٚلل فل ٙؽبنلخ انقطلؤ فل ٙرؾلٚلل يٕةلغ انغل ٍٛانًلواك اٍلزجلانّ ٚٔ .زَلبءل
انجؼط ػًب ًٚكٍ اٌ ٚؾلس نٕ اٌ انؼهًبء رٕصهٕا انٗ َزبئظ فبغئخ اكد انٗ رشكٛم يقهلٕ ال ًٚكلٍ
انزقهص يُّ ،أ اٌ عوصٕيخ فطوح فوعذ يلٍ انًقزجلو ٔركلبصود ثَلوػخ ٔاكد انلٗ َشلو ٔثلبء فلٙ
انؼبنى ًٚكٍ اٌ ٚقع ٙػهٗ انجشوٚخ كهٓب.
 -4األفطللبء انزلل ٙرُللزظ ػللٍ انُٓلٍللخ انٕهاصٛللخ ْلل ٙأفطللبء يٛللو ػكٍٕللخ أ٘ ال ًٚكللٍ رصللؾٛؾٓب اما يللب
ؽصهذ.

انصفؾخ 1

ثانياً :انىاسمات انىراثية ))Genetic Markers
يُن ثلاٚخ انضًبَُٛبد ثلء ػًم كإٔة نهزؼوف ػهٗ ثؼط انغُٛبد ثنارٓب انز ٙرئصو ػهٗ صفخ كًٛخ ثلهعخ كجٛوح أٔ
ٚكٌٕ يٕةؼٓب نغُٛبد ػهٗ انكؤيٍٕٕو رئصو ػهٗ ْنِ انصفخ.
ٔةل ؽلس انزقلو فْ ٙلنا انًغلبل ثؼلل أٌ رَٛلو رؾهٛلم ال DNAثَلوػخ ٔثلةلخ ٔثللء ػًلم فلوائػ ٔهاصٛلخ ن َلٕاع
انًقزهفخ يٍ انؾٕٛاَبد.
انًٕاةلغ انغُٛٛلخ انزل ٙرلئصو ػهلٗ صلفخ كًٛلخ ٚطهلق ػهٓٛلب يٕاةلغ صلفبد كًٛلخ Quantitative Traits Loci
) .(QTLفبما ايكٍ انزؼوف ػهٗ يضم ْنِ انًٕاةغ فبَّ ًٚكٍ االَزقلبة انًجبرلو نٓلب .أ٘ ثزؾهٛلم ال DNAن فلواك
انًورؾ ٍٛكآثبء ٔاَزقبة يٍ رٕعل ثّ ْنِ انغُٛبد.
ٔةللل ٚكللٌٕ يٕةللغ يؼلل ٍٛال ٚللئصو ػهللٗ انصللفخ يٕظللغ االْزًللبو ٔنكُللّ يللورجػ ثغُٛللبد رللئصو ػهٓٛللب ٔ ،نٓللنا ًٚكللٍ
االَزقبة انًجبرو نًضم ْنِ انغُٛبد أ٘ اَزقبة ثًؼبَٔخ عُٛبد ٔاًٍخ رؼط ٙػاليخ ػهلٗ ٔعلٕك عُٛلبد أفلوٖ ال
ًٚكٍ انزؼوف ػهٓٛب ثصٕهح يجبروح.
تعريف انىاسمات انىراثية:
انٕاًٍخ ْ ٙعٕٚ ٍٛهس ثطوٚقخ يُلنٛخ ثَٛطخ ًٔٚكلٍ أٌ ٚقلٕو ثللٔه ٔاٍلًخ  Markerنغُٛلبد أفلوٖ رلزؾكى فلٙ
صفبد كًٛخ (َ )QTLظواً نٕعٕكْب عًٛؼب ً ػهٗ َفٌ انكؤيٍٕٕؤ .نٓنا ال رزٕىع ْلنِ انغُٛلبد يَلزقهخٔ ،ثلنن
َزؼوف ػهٗ ٔعٕك عُٛبد انصفخ انكًٛخ اما رى يؼوفخ يٕةغ انٕاًٍخْٔ .لنِ انٕاٍلًبد نَٛلذ ثبنعلؤهح أٌ ركلٌٕ
عُٛبد ٔظٛفٛخ ٔنكُٓب يًكٍ أٌ ركٌٕ يضالً أ٘ ٍهَهخ يٍ انُٕٛكهٕٛرٛلاد ًٚكٍ رزجؼٓب ف ٙانزكٕ ٍٚانٕهاص ٙنهؾٕٛاٌ.
ٔةل اكزشفذ ثؼط انززبثؼبد انُٕٛكهٕٛرٛلٚلخ انزل ٙرزكلوه فل ٙانزوكٛلت انلٕهاص ٙنهكبئُلبد كٌٔ اٌ ٚكلٌٕ نٓلب ٔظٛفلخ
يؼُٛخ يؼهٕيخٚٔ ،طهق ػهٓٛب يٛكؤٍزبالٚذ  Microsateliteأ٘ انزٕاثغ انصغوٖ.
أنماط انىاسمات انىراثية:
 -1انٕاًٍبد انًظٓوٚخٔ ْٙٔ : Morphological Marker :اًٍخ ًٚكٍ أٌ َواْب ػهٗ انؾٕٛاٌ يضلم نلٌٕ
انؼٔ ، ٌٕٛعٕك انقؤٌ.
 -2انٕاًٍبد انجٕٛنٕعٛخ  ْٕٔ :Biological Markerصٕه يقزهفخ يٍ انجؤرُٛبد رًضلم اَؼكلبً نززبثؼلبد
يٍ انُٕٛكهٕٛرٛلاد يضم  :روُ(يصم) انؾهٛت ،يغبيٛغ انلو.
 -3انٕاٍلًبد انغيٚئٛلخ ٚ :Molecular Markerكلٌٕ فٛلّ انزؼبيلم يلغ علي٘ء الْٔ .DNAلٕ ػجلبهح ػلٍ
رَهَم يٍ انُٕٛكهٕٛرٛلاد نّ ركالٌ:
انصفؾخ 2

 انشلكم األٔل ْٔ : Type I Markerلٕ ػجلبهح ػلٍ يُلبغق يلٍ انغُٛلٕو رؾًلم رلٛفوح ٔهاصٛلخ ْٔلٙانغُٛبدٚ .كٌٕ رَهَم ْنِ انغُٛبد يؾفٕظ ث ٍٛإَٔاع انضلٛٚبد أ٘ ٚكٌٕ رورٛلت انُٕٛكهٕٛرٛللاد صبثلذ
الٚزغٛؤ .اٌ رؾلٚل يٕاةغ انغُٛبد ف ٙاالَٕاع انًقزهفخ ٚفٛل ف ٙهٍى انقوائػ انٕهاصٛخ.
 انشللكم انضللبَْٔ :Type II Marker ٙلل ٙرَهَللالد يللٍ انُٕٛكهٕٛرٛلللاد يغٕٓنللخٔ .نلل ٌٛنٓللنِانزَهَالد صفخ انؾفع ث ٍٛاالَٕاع انًقزهفخ اال اما كبَذ األَٕاع ةوٚجخ علاً.
وضع انخريطة انىراثية Gene Mapping
 ف ٙاألثقبه:-

نٕؽع ألٔل يوح ف ٙػبو ٔ 1995عٕك ػالةلخ يٛلو يجبرلوح ثل ٍٛانٕاٍلًبد انٕهاصٛلخ ٔيؼللالد انًُلٕ
ٔصللفبد اننثٛؾللخ فلل ٙأثقللبه األَغللٌ .كًللب نللٕؽع فلل ٙػللبو ٔ 1991ألٔل يللوح أٌ يٕةللغ انًٍٕٛللزبرٍٛ
( )Myostatin Locusيكللٌٕ يللٍ ٍهَللهخ يللٍ انطفللوادٕٚٔ ،عللل فلل ٙانؼلٚللل يللٍ ٍللالالد األثق لبه
االٔهثٛخَٚٔ ،جت اىكٔاط انؼعالد (.)Double muscling

 أٚع لب ً رللى انزؤكللل يللٍ أٌ  QTLانًللئصوح ػهللٗ صللفبد انهؾللى ةوٚجللخ يللٍ علل ٍٛال  Myostatinػهللٗانكؤيٍٕٕو هةى .2
 ٔرى اكزشبف انٕاًٍخ انٕهاصٛخ نهزٕةغ نصفخ انهؾى انًويو٘ (ٔاًٍخ انًٕةغ انٕهاص ٙنهٓويٌٕ انًَئٔلػٍ رًضٛم ٔرطٕه انقالٚب انلُْٛخ).
 كًب رى اكزشبف ٔاًٍخ االٍزؼلاك نإلصبثخ ثبنزٓبة انعوع ػهٗ انكؤيٍٕٕو هةى .6 ف ٙااليُبو: رى ٔظغ فوٚطخ نًٕةغ انصفخ انكًٛخ إلَزبط انؾهٛت ؛ ؽٛش رقغ ػهٗ انكؤيٍٕٕو هةى ٔ 6رشلًم 11ٔاًٍخ.
 يٕةغ انصفخ انكًٛخ انًَئٔنخ ػٍ ًَٕ انؼعالد ٔػًق انلٍْ ٕٚعل ػهٗ انكؤيٍٕٕيبد  11ٔ 2فٙأيُبو انزكَم.

ثانثاً :انخريطة انىراثية ومشروع انجينىم.
أكٖ اكزشبف ركم ٔروكٛت الٍ DNAلُخ  1953انلٗ صلٕهح فل ٙػهلٕو األؽٛلبء انغيٚئٛلخ ٔانُٓلٍلخ انٕهاصٛلخ انزلٙ
أٍَللذ ثلللٔهْب نظٓللٕه ػلللك يللٍ ػهللٕو انٕهاصللخ انؾلٚضللخ كؼهللى انغُٛللٕو)ٔ )Genomicsػهللى انًؼهٕيبرٛللخ انؾٕٚٛللخ
).(Bioinformatics

انصفؾخ 3

يب ْٕ انغُٕٛو:
انغُٕٛو ْلٕ يغًلٕع عُٛلبد انكلبئٍ انؾلَٚٔ ،ٙلًٗ انغٓلبى انلٕهاص ٙنإلََلبٌ يلضالً ثلبنغُٕٛو انجشلو٘ٚٔ .ؾًهلّ كلم
ؽٕٛاٌ يُٕ٘ ٔكم ثٕٚعخُٚٔ .زظ ػٍ انزيأط ظؼف انًؾزٕٖ انغ.ُٙٛ
ٚؼزجو انؼهًبء انغُٕٛو انًبكح انقلبو نكزلبة انؾٛلبح ،ؽٛلش ٚؾزلٕ٘ ػهلٗ انًؼهٕيلبد انكبيهلخ ػلٍ روكٛلت انكلبئٍ انؾلٙ
ٔفصبئصّ انز ٙرًٛيِ ػٍ ثبة ٙانًقهٕةبد ٔػٍ افواك يغًٕػزّ ،ثبإلظبفخ ٜنٛخ انًُٕ ٔانزطٕهٔ .ثللأ فل ٙانٕةلذ
انؾبن ٙاػزًبك انقوٚطخ انٕهاصٛخ (يقطػ كبيم نغًٛغ انغُٛبد انًٕعٕكح كافم فالٚب انكلبئٍ انؾل )ٙكٍٕلٛهخ نًَلؼ
انغُٛبد انًؾلكح نكضٛو يٍ األيواض انؾٕٛاَٛخ ،ثبإلظبفخ نًؼوفخ انؼالةلبد انزطٕهٚلخ ثل ٍٛاألَلٕاعٚٔ .لئك٘ رفكٛل
انشفوح انٕهاصٛخ انكبيهخ أل٘ كبئٍ انلٗ يؼوفلخ رَهَلم ةٕاػلل انؾًلط انُلٕٔ٘ ٔيلب ٚقبثهلّ يلٍ أؽًلبض أيُٛٛلخ فلٙ
ٍهَهخ انجؤر.ٍٛ
يغبالد ػهى انغُٕٛو:
 -1ػهى انغُٕٛو انٓٛكهٓٚ :)Structural Genomics(ٙزى ثٕصف انطجٛؼخ انفٛيٚبئٛلخ نكبيلم انغُٛلٕو ٔرؾلٚلل
انقوٚطخ انزفصٛهٛخ نكم ع ٍٛيٍ ؽٛش يٕةؼّ ف ٙانَهَهخ انٕهاصٛخ ٔروكٛجّ ٔػالةزّ ثبنغُٛبد االفوٖ فلٙ
انغُٕٛو.
 -2ػهى انغُٕٛو انلٕظٛفٓٚ :)Functional Genomics) ٙللف انلٗ فٓلى انٛلبد ػًلم كلم انًٕهصلبد ٔكلنن
رؾلٚل انفؤ فَ ٙشلبغ انًٕهصلبد ثلََ ٍٛلٛظ ٔافلؤ .انزؼلوف ػهلٗ انٛلبد انزفبػلم انًؼقللح ثل ٍٛانؼٕايلم
انٕهاصٛخ ٔانجٛئخ.
 -3ػهى انغُٕٛو انًقبهٌ )ٚ :(Comparative Genomicsلهً روكٛت ٔٔظبئف انغُٕٛيبد نهكبئُبد انؾٛخ
انًقزهفخ ثٓلف فٓى غجٛؼخ انزُٕع ث ٍٛانكبئُبد انؾٛخ ٔػالةخ انًقلئٌ انلٕهاص ٙنٓلب ثقللهرٓب ػهلٗ انزكٛلف
يغ ثٛئبرٓب انًقزهفخ.
فللََٛ ٙللبٌ  2553و رًكللٍ انؼهًللبء يللٍ اٍللزكًبل فوٚطللخ انًٕهصللبد انكبيهللخ نهغللٌُ انجشللو٘ٔ ،ةللل رٕافللق منل يللغ
اننكوٖ انقًَل ٍٛالكزشلبف ثُٛلخ الْٔ .DNAلٕ يشلؤع ثؾضل ٙثللأ انؼًلم ثلّ هٍلًٛب فل ٙػلبؤ 1990كلبٌ يلٍ
انًقطػ نّ أٌ َٚزغو  15ػبيب ،نكٍ انزطٕهاد انزكُٕنٕعٛخ ٍوػذ انؼًم ثّ ؽزٗ اَزٓٗ ةجم انًٕػل انًؾلك نلّ
ثَُز ٍٛرقوٚجب .ؽٛش أػهٍ ػٍ االَزٓبء يُّ ثلةخٔ 99,9 %ةل رًضهذ األْلاف انًؼهُخ نهًشؤع فًٛب ٚه:ٙ
 انزؼوف ػهٗ انًٕهصبد انزٚ ٙؾزٕ٘ ػهٓٛب انؾًط انُٕٔ٘ انجشو٘.
 رؾلٚل رزبثؼبد انقٕاػل اٜىٔرٛخ انز ٙرشفو نهؾًط انُٕٔ٘ ٔػلكْب  3يهٛبهاد ىٔط.
 رقيْ ٍٚنِ انًؼهٕيبد ػهٗ ةٕاػل نهجٛبَبد.
انصفؾخ 4

 كهاٍخ انقعبٚب األفالةٛخ ٔانقبََٕٛخ ٔاالعزًبػٛخ انز ٙةل رُزظ ػٍ انًشؤع.
ٔال ركبك رًو ٍُخ كٌٔ اٌ ًََغ ػٍ ثبؽضٚ ٍٛؼهٌُٕ ارًبو انقبهغخ انٕهاصٛلخ نكلبئٍ ؽل ٙيؼل .ٍٛفُٓلب َ 6454لٕع
يٍ انكبئُبد انؾٛخ ةل رى اَغبى فوائطٓب انٕهاصٛخ ٍٕاء ثشكم كبيم أٔ عيئ.ٙ
ٔرئك٘ ْنِ انزقُٛخ انٗ رطٕٚو ٔرؾَ ٍٛانَالالد يٍ فالل:
 رطٕٚو غو انفؾص ٔانكشف ػلٍ االيلواضًٚ :كلٍ اعلواء انفؾٕصلبد االٍزقصلبئٛخ ػلٍ غوٚلق ةلواءح
ٔيقبهَخ رَهَم انغُٕٛو نؼللك كجٛلو يلٍ االفلواك انلن ٍٚنللٓٚى انقبثهٛلخ نإلصلبثخ ثًلوض يؼل ٍٛيلغ عًبػلبد
أفللوٖ يقبٔيللخ نٓللنا انًللوض ٔثبنزللبن ٙرؾلٚللل االفزالفللبد انٕهاصٛللخ ثلل ٍٛانًغًللٕػز ٍٛصللى انزؼللوف ػهللٗ
انًٕهصبد انًَججخ ن يواضٔ .فصٕصب ً انز ٙال رظٓو أػواظٓب اال ف ٙيواؽم يزقليخ يٍ انؼًو.
 كهاٍخ انُظى انًُبػٛخ.
 رؼوٚف انغُٛبد انًزؼهقخ ثبإلَزبعٛخ .

رابعاً :انبصمة انىراثية.
ْ ٙانًُػ انٕهاص ٙانًًٛي نكم فلوك ٔرظٓلو ػهلٗ رلكم رزبثؼلبد يًٛليح نقطلغ ال  DNAفل ٙرقُٛلخ انزوؽٛلم
انكٓوثبئ. ٙ
رُقَى ةطغ ال DNAانٗ َٕػ ٍٛيٍ انزَهَالد:
 -1انزَهَالد انًؾلكح نهشفواد (انًٕهصبد) ْٔ ٙانًَئٔنخ ػٍ اَزقبل انصفبد انٕهاصٛخ
 -2انزَهَللالد يٛللو انًؾلللكح نهشللفوادْٔ :لل ٙرقزهللف افزالف لب ً كجٛللواً ثلل ٍٛانُللٕع انٕاؽللل ألَٓللب رؾزللٕ٘ ػهللٗ
رَهَالد ةصٛوح يزكوهح( )STRSركٌٕ ٍججب ً الفزالف األفواك ػٍ ثؼعٓب.
اكزشبف انجصًخ انٕهاصٛخ:
أٔظؼ انؼبنى ك .أن ٛعٛفوٚي أٌ أعياء يٍ انًبكح انٕهاصٛخ ةل رزكوه ػلح يواد ٔرؼٛل َفَلٓب فل ٙرزبثؼلبد ػشلٕائٛخ
يٛو يفٕٓيخ ْٔ ،نِ انززبثؼبد يًٛيح نكم فوك ٔالًٚكٍ أٌ رزشبثّ ث ٍٛاصُ ٍٛاال ف ٙؽبل انزٕائى انًزًبصهخ فقلػ .نلنن
َغل أٌ كم رقص ًٚزه ثصًخ ٔهاصٛخ فبصخ ثّ.
انغلٚو ثبننكو ف ٙروكٛت ال ْٕ DNAأٌ انًٕهصبد ال رًضم ٍٕٖ  %5يٍ روكٛجّ فقػ .أيب انجقٛلخ فزؼزجلو ٔهاصٛلب ً
يٛو فؼبنخ ٔرؼوف أؽٛبَب ً ثبل DNAانقوكح (.)Junk DNA
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اماً رؼزًل رقُٛلخ انجصلًخ انٕهاصٛلخ ػهلٗ انزجلب ٍٚانًزٕاعلل ،يلب ثل ٍٛاألفلواك ،فل ٙانزَهَلالد انًزكلوهح نُٕٛكهٕٛرٛللاد
الٔ DNAانز ٙرٕعل ف ٙيُبغق يقزهفخ ػه.ّٛ
ْنِ انًُبغق ماد انًزكوهاد رٕعل ف ٙانغبنت ف ٙانَُزؤيٛواد أٔ ػُل َٓبٚخ انكؤيٍٕٕيبد .كًب أَٓب رٕعل فلٙ
يُبغق أفوٖ ػهٗ غٕل انكؤيٍٕٕو.

انمكتبة انجينية Gene library
ػوفُللب أٌ انغُٛللٕو ْللٕ يغًللٕع انًؾزللٕٖ انللٕهاص ٙنهقهٛللخ ؛انللنٖ ٚزكللٌٕ يللٍ انؼلٚللل يللٍ انغُٛللبد.
فبنًكزجخ انغُٛٛخ(انٕهاصٛخ) ػجبهح ػٍ رٕنٛفخ أٔ رغًٛغ يٍ يَلزؼًواد ثكزٛوٚلخ رؾزلٕ٘ كلم يَلزؼًوح يُٓلب
ػهٗ ع ٍٛيؼ ٍٛيٍ انغُٕٛو انكهٗ نهكبئٍ َظوٚب ً .ثًؼُلٗ افلو اَلّ ٚلزى رقطٛلغ انغُٛلٕو كهلّ نهكلبئٍ ثٕاٍلطخ
االَيًٚبد  .صى ٚزى افن انقطؼخ انُبرغخ ٔكيغٓب ف ٙانجالىيٛل نٛزى َقهٓب ثؼل من نهجكزوٚلب انزل ٙرًُلٕ ثللٔهْب
ٔركٌٕ ََـ ػلٚلح يٍ انغُٛبد .
ٔػُل كهاٍخ ع ٍٛيؼ ٍٛأٔ ةطؼخ يؼُٛخ يٍ ٔ DNAػليل انًؾزلٕ٘ انلٕهاص ٙانكبيلمGenomic DNA
نهكبئٍ انؾٔ ٙرقطٛؼّ ثٕاٍطخ اَيًٚلبد انقطلغ انًؾللكح صلى أفلن كلم ةطلغ يلٍ ٔ DNAػًلم اٍزَُلبؿ نٓلب
ثٕاٍطخ َبةم اٍزَُبف Cloning vector ٙففْ ٙنِ انؾبنخ َكٌٕ ةل ؽصهُب ػه ٙيب َٚلًٗ ثبنًغًٕػلبد
انًكزجٛلخ نهًؾزلٕ٘ انلٕهاص ٙنهفلوك ْٔ Genomic libraryل ٙيغًٕػلخ يلٍ انًَزَُلقبد  Clonesانزلٙ
رًضلم انؾلبيط انُلٕٔ٘ نؾٛلٕاٌ أٔ يقهلٕ يؾللكٔ .رَلزقلو انلـ  Genomic libraryفل ٙػًهٛلبد ػليل
ٔكهاٍخ أ٘ ع.ٍٛ
 مصادرال : DNA•

 DNAانكويٍٕللٕي : ٙانكويٍٕللٕو ْللٕ انًصللله االٍبٍلل ٙنهللـ ٔ DNAانًؼهٕيللبد انٕهاصٛللخ  .فؼُللليب
َؾزللبط انللٗ كاهٍللخ علل ٍٛيؼللٔ ٍٛنلللُٚب ثؼللط انًؼهٕيللبد ؽللٕل رزللبثغ انغللٔ ٍٛيٕظللؼّ ًٚكُُللب اٍللزقال
 DNAيٍ فالل انقهٛخ انزَ ٙوٚلْب ػٍ غوٚلق اَيًٚلبد انقطلغ نؼليل انغل ٍٛانًطهلٕةًٚٔ .كلٍ اٍلزقلاو
انكويٍٕللللللللللللٕو ككللللللللللللم فقللللللللللللػ فلللللللللللل ٙانقالٚللللللللللللب األٔنٛللللللللللللخ أٔ ثلائٛللللللللللللخ انُللللللللللللٕاح فقللللللللللللػ .
ٔنكٍ ُْب يشكهخ ثَٛطخ ػُل انؼًم يغ انقالٚب ؽقٛقخ انُٕاح ألَٓب رؾزلٕٖ ػهلٗ يُلبغق ال ًٚكلٍ روعًزٓلب
انٗ ثؤر ٍٛرًَٗ Intronيٛو يؼهٕو ٔظٛفزٓب ثبنعجػ ٔنكٍ ٚوعؼ آَب رؼًم كًلُظى ٔنهلزؾكى فل ٙرزلبثغ
. DNA
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• ٚزكلللللللللللٌٕ رزلللللللللللبثغ  DNAانكويٍٕلللللللللللٕو فللللللللللل ٙؽقٛقلللللللللللبد انُلللللللللللٕاح يلللللللللللٍ رزلللللللللللبثؼًْ ٍٛلللللللللللب :
 -1اإلكََٕبد  ْٕٔ :Exonانغيء يٍ انززبثغ اننٖ ٚزى ََقّ انٗ روٚػ  mRNAانوٍٕل نٛلزى روعًزلّ
انللللللللٗ ثلللللللللؤرْٔ ٍٛلللللللللٕ ًٚضلللللللللم انغللللللللليء انصلللللللل غٛو يلللللللللٍ انكويٍٕلللللللللٕو ٔرًضلللللللللم ؽلللللللللٕانٗ ٪5
 -2اإلَزؤَبد  ْٕٔ :Intronرزبثغ  DNAاننٖ ٚزقهم اإلكََٕبد.
ٔركٌٕ اإلَزؤَبد انغيء االكجو يٍ انكويٍٕٕو ًٔٚضم ؽلٕانٗ ٔ. ٪95نكلٍ ثلويى منل ال ٚلزى ََلقّ انلٗ
روٚػ  RNAانوٍٕل نٛزى روعًزّ انٗ ثؤر ٍٛننن ُٚجغ ٙانزقهص يُّ ؽزٗ ًٚكٍ انؾصٕل ػهلٗ انغلٍٛ
.

عزل  isolationانحمض اننىوي mRNA
يؼظى انكبئُبد ؽقٛقخ انُٕٖ ٚؾزٕ٘  mRNAانقب
انًٛيح الٍزقال

ثٓب ػهٗ َٓبٚلخ ػلٚللح األكُٚل ٍٛنلنا اٍلزقليذ ْلنِ

 mRNAيٍ ثبة ٙاالؽًبض انُٕٔٚخ  RNAيضم RNAانوٚجٍٕٕئ )r-RNA(ٙ

RNAانُبةم(.)t-RNA

ٕٔٚعل َٕػبٌ يٍ انًكزجبد انغُٛٛخ:
• انًكزجخ انغُٛٛخ انُبرغخ يٍ روٚػ  DNAانغُٕٛي :ٙرزى يلٍ فلالل ػليل ةطلغ يلٍ انؾلبيط انُلٕٔ٘ يلٍ
انغُٕٛؤ .رجلأ انؼًهٛخ ثبٍزقال

ال DNAيٍ انكبئٍ انًواك ثُبء يكزجزّ انغُٛٛلخ .صلى ٚلزى ثؼلل منل اكفلبل

ْنِ انغيٚئبد انٗ انجالىيٛل ؽٛش رغلو٘ ػًهٛلخ رَُلٛهٓب (اكضبهْلب)ٔ .فلْ ٙلنِ انؾبنلخ فلبٌ انًكزجلخ انغُٛٛلخ
رًضم ػُٛخ يٍ عًٛغ رزبثؼبد ال DNAف ٙكبئٍ يب.
•

انًكزجخ انغُٛٛخ نًكًم  : ) cDNA) DNAرزى ػٍ غوٚق اٍزقال

 mRNAيٍ انقالٚب انًزقصصخ

ف ٙاَزبط ثؤر ٍٛيؼ ٍٛثكًٛبد كجٛوح ٔثبنزبن ٙركلٌٕ ََلجخ  mRNAانلن٘ ٚشلفو نٓلنا انجلؤر ٍٛػبنٛلخ .صلى
ٚزى اَزبط ََـ يٍ ال DNAػهٗ ةبنت يٍ ال mRNAثبٍزقلاو أَيٚى انَُـ انؼكَٔ ،ٙانشوٚػ انًزكلٌٕ
يللٍ ْللنِ انؼًهٛللخ َٚللًٗ ثبٍللى  DNAانًكًللم ٚٔComplementary DNAكزللت افزصللبهاً ْكللنا
ٚٔ .cDNAزى رؾٕٚم عيٚئبد الٔ DNAؽٛلح انَهَهخ انٗ عيٚئبد ييكٔعخ ثفؼم أَيٚى ثهًلوح .DNA
صى اكضبهِ.
اٌ عية ٚ cDNAؾزٕ٘ فقػ ػهٗ انززبثؼبد انشفوٚخ (االكََٕبد) ثلٌٔ االَزؤَبد .أ٘ أٌ ْلنِ انًكزجلخ
رؾزٕ٘ فقػ ػهٗ ره انًُبغق يٍ انغُٕٛو انز ٙرلى ََلقٓب انلٗ  mRNألٌ فالٚلب األََلغخ انًقزهفلخ ركلٌٕ
ػبكح يزقصصخ ثبَزبط إَٔاع يؼُٛخ يٍ  .mRNننن رَزقلو ْنِ انطوٚقخ ف ٙؽبل اٍزٓلاف يٕهس يؼٍٛ
انصفؾخ 7

م٘ ةٕح رؼجٛو ػبنٛخ ف ٙفالٚب يؼؤفلخ كًلب ْلٕ انؾلبل فل ٙػليل يٕهصلبد انجلٕي ٍٛانجلٛط يلٍ فالٚلب ةُلبح
انجٛط أٔ يٕهصبد األََٕن ٍٛيٍ فالٚب انجُكوٚبً ٔيٛوْب.
ػًٕيب ً ف ٙانًكزجخ انغُٛٛخ َظوٚب ً كم يَلزؼًوح رؾصلم ػهلٗ عل ٍٛيؼل ٍٛيلٍ انغُٛلٕو كهلّ رًضلم كزلبة فلٙ
يكزجخ رؾًم انؼلٚل يٍ انكزت يضهّ ..انز ٙركٌٕ ف ٙانُٓبٚخ انغُٕٛو كبيم.

انصفؾخ 1

