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  ModificationGeneticلتّعديل الوراثي ا

هي تقنية تُستخدم فيها التّكنولوجيا لتغيير التّركيب الوراثي للكائنات الحيّة، ويتم ذلك عن      

من كائن حي أو أكثر و دمجها وإعادة تركيبها في كائن حي   DNAطريق عزل الحمض النّووي 

اَ معداَل  آخر قد يكون حيواناً أو نباتاَ أو بكتيريا. ويُعد أي كائن حي يتم إنتاجه بهذه التّقنية كائن 

وراثياً، وتهدف هذه التّقنيّة إلنتاج كائنات حيّة تتمتّع بصفات مرغوبة كأن تكون أقل عرضة 

 لألمراض، أو أكثر قدرة على تحمل ظروف بيئيّة محددة. 
 

 .MHistory of Gي الوراثعن التعديل  لمحة تاريخية

تمّكن البشر من تعديل جينات الكائنات الحيّة منذ آالف الّسنين دون أن تكون لديهم معرفة        

بماهية الجين، أو الحمض النّووي، وذلك من خالل االصطفاء الّصناعي أو االنتخاب االنتقائي،  

وتتم هذه العملية عن طريق انتقاء ذكور وإناث الكائنات الحيّة التي تتمتّع بصفات مرغوبة 

لّسماح لها بالتّزاوج إلنتاج نسل يحمل هذه الّصفات، وقد تمكنوا عن طريق االستخدام المتكرر  وا

لهذه الممارسة على مدى أجيال عديدة من إحداث تغييرات جينية واضحة في بعض أنواع  

م تمّكن عالم الكيمياء الحيويّة الّسويسري يوهان فريدريش ميشر  1869الكائنات الحيّة. في عام 

Johannes Friedrich Miescher   من عزل مادة تحتوي على النّيتروجين والفوسفور وأطلق

عليها اسم الحمض النّووي، إال أنّه لم تُعرف وظيفة الحمض النّووي إال بعد مرور وقت طويل  

عام   في   Oswald Averyمن ذلك عندما تمّكن فريق بحث بقيادة عالم البكتريا أوزوالد أفيري 

مض نووي من أحد أنواع البكتيريا وإدخاله في نوع آخر، والحظ الفريق أّن  م من عزل ح1944

 البكتيريا الثّانية أخذت بعض الّصفات من البكتيريا األولى 

 

 



 

وقد أثبتت هذه التّجربة إلى جانب تجارب وأبحاث أخرى أّن الحمض النّووي هو المسؤول عن 

م تمّكن العالمان جيمس واتسون  1953تحديد خصائص ووظائف الكائنات الحيّة، وفي عام 

james watson   فرانسييس كريك وfrancis crick   الدناإثبات أّن جزيء  منDNA   له  

تركيٌب حلزوني مزدوج، وتمكنوا من فهم آلية تضاعفه ودوره في االنقسام الخلوي والنّمو. في  

عروف بأبي الهندسة الجينيّة من دمج جزيئات  الم  Paul Bergم تمّكن بول بيرغ 1973عام 

روس اللمدا، إال أّن طريقته كانت  لفي  دنا مع  SV40 أسم من الفيروس القردي المعروف بـ الدنا 

هربرت بوير  و  Stanley Cohenدة وصعبة، وفي العام ذاته تمّكن العالمان ستانلي كوهين معق

Herbert Boyer  ن اكتشاف إنزيم يمكنه تحسين طريقة بيرغ وقاما معاَ بأول عملية ناجحة  م

إلنتاج كائن حي معّدل وراثياَ إذ نجحا بنقل جين يعمل على تشفير المقاومة للمضادات الحيويّة  

لة من البكتيريا إلى أخرى، مما منحها القدرة على مقاومة المضادات الحيوية بدورها، من سال

بيتريس مينتز  و  Rudolf Jaenischوبعد عام واحد، استخدم العالمان رودولف يانيش 

Beatrice Mintz   جراًء مشابهاً في الحيوانات، حيث تمكنّا من إدخال حمض نووي معين الى  أ

 أجنة الفئران. 

 

 :  د التعديل الوراثي على تقنيتين وهمايعتم

 . التعديل الوراثي المعتمد على ناقل بايلوجي: ١
بعد تحديد المورثة المرغوبة والمتواجدة على صبغيات كائن حي معين يتم فصلها )عبر        

نعتبرها كائنا    بكتريا )بواسطة أنزيمات الربط( التي بالزميد أنزيمات الفصل( ثم إدماجها داخل 

  ناقال، نزرع البكتريات المعدلة وراثيا مع خاليا النباتات التي نبحث عن إكسابها الصفة الجديدة، 

ميد البكتيري فتتكاثر هذه الخاليا  زتتطفل البكتريات بعد ذلك على النباتات التي تستقبل البال

 . ( ١شكل)  جديدة معدلة وراثية  نباتات النباتية لتشكل 

 

 
  (١شكل)                                                

 {  tumefciens Agrobacteriumي يولوجناقل ب باستعمالمراحل التعديل الوراثي  }     

                                            



 . التعديل الوراثي بتقنية الرش: ٢
في هذه الحالة بتم الغاء دور الناقل البيولوجي )البكتيرية( بل يتم إدماج المورثة المرغوبة      

 . (٢كل )ش  , DNAفيزيائيا عبر رش المورثات بواسطة تقنية القنبلة أو رشاش 

 
 ( ٢شكل )                                           

 }  الدنا  بطريقة رشاش حشرة الناريةليرقة اً مقاومة  ذرة معدلة وراثي}                 

 وعموما يخضع التعديل الوراثي لمجموعة من المراحل يمكن تلخيصها كالتالي: 
المرغوبة واستخراج الحمض النّووي الخاص به. •عزل الجين  إيجاد كائن حي يتمتّع بالّصفة   •

المسؤول عن الّصفة المرغوبة من بين آالف الجينات المكونّة للحمض النّووي ونسخه، وتعديله  

 إذا اقتضت الحاجة ليكون أكثر مالئمة للكائن الحي المراد تعديله. 

تعديله ويمكن أن يتم ذلك بعدة طرق،    إدخال الجينات بعد تعديلها إلى خاليا الكائن الحي المراد  •

مثل إدخال الجين إلى حامل مناسب مثل البكتيريا ثم حقنها في الكائن الحي المراد تعديل صفاته،  

كما يمكن استخدام المدفع الجيني حيث يتم إكساء جسيمات مجهريّة من الذّهب بالجينات المعدلّة؛  

 ثم قذفها على خاليا الكائن الحي المستهّدف. 

الّسماح للكائن الحي المعّدل جينياَ بالتّكاثر بالّطرق التّقليديّة للحصول على عدد أكبر من   •

 الكائنات الحيّة التي تحمل الّصفة المرغوبة. 

 

      of G.M pplicationsA: تطبيقات التعديل الوراثي

تستخدم على  للتعديل الوراثي تطبيقات في الطب واألبحاث والصناعة والزراعة ويمكن أن 

 نطاق واسع من النباتات والحيوانات والكائنات الدقيقة. 
 نذكر منها.. 
 في الطب : 

أول األدوية البشرية المصنعة بطريق   األنسولين بكميات كبيرة حيث يعتبر األدوية إنتاج بعض  •

كما أمكن من خالل هذه الهندسة الحصول على عامل التجلط   1992الهندسة الوراثية عام 

والعامل   ة وحيد النسيلواألضداد  البشري  األلبومين فضال عن ذلك  وعوامل إذابة الجلطة البشري 

 ة. وغيرها من العقاقير الكثير  المضاد للهيموفيليا 



 عند اإلنسان. هرمون النمو بكميات وافرة مثل الهرمونات إنتاج •
اح ضد المالريا والعديد من  ولق  Bلقاح التهاب الكبد الفيروسي  مثل اللقاحات  إنتاج بعض  •

 االدوية للقضاء على الحساسية. 

 في مجال الزراعة : 
 حسين صفات المحصول الزراعي مثل: إمكانية التخزين لفترة ت وزيادة حجم اإلنتاج الزراعي. •

 

أطول، وتحسين مقاومته لألمراض، واآلفات الحشرية، حيث يتم إنتاج نباتات مقاومة   

 للحشرات، والمبيدات والحشائش.  
 في مجال االنتاج الحيواني : 

إدخال بعض الجينات إلى الحيوانات، حيث تعمل هذه الجينات على مقاومة الفيروسات،   •

 وااللتهابات. 
دة سرعة نموها، وذلك عن طريق تزويدها بالجين  •إظهار الخصائص المرغوب بها و زيا

 الخاص بهرمون النمو السريع.  

 تاج لقاحات لألمراض التي تصيبها وخاصة الدواجن مثل مرض الحمى، والنيوكاسل. إن •
 • العمل على تحويل مخلفاتها إلى سماد عضوي، وذلك عن طريق بكتيريا ُمعدلة وراثياً. 

 راض. • حماية الكائنات المعرضة لالنق
 في البيئة : 

الفضالت، وبكتيريا أخرى تعمل   لتحليلاإلسهام في حل مشكلة التلوث عن طريق إنتاج بكتيريا 

على التخلص من البترول في البحر عن طريق تفتيت جزيئاته، والتهامها، وهذه العملية تسمى  

 .  Biological Controlالمعالجة البيولوجية 

 

 اما سلبيات التعديل الوراثي :

تج عنها بعض السالالت الجديدة من الكائنات الحية، والتي قد تعمل على اإلخالل بالنظام  ين  •

 البيئي على األرض.

 • تُشكل النباتات، واألغذية المعدلة وراثياً خطراً كبيراً على صحة اإلنسان.  
 • ال يمكن تصحيح األخطاء الناجمة عن الهندسة الوراثية، فقد ينتج عنها مثالً: 



 فيروسات خطيرة، يمكن أن تنتشر في المحيط البيئي، وال يمكن القضاء عليها.  جراثيم  إنتاج
 • تؤدي الهندسة الجينية إلى اختالط األنساب، وذلك نتيجة لعملية اإلخصاب الصناعي. 

ذكرت االكاديمية األميركية لطب البيئة بأن الكائنات المعدلة وراثياً تسبب األمراض. ويمكن  و •

والمناعي، وتسارع عملية الشيخوخة، والعقم . حيث   الهضميالجهاز    اضطراباتأن تؤدي إلى 

  تترك األطعمة المعدلة وراثياً آثارا طويلة المدى بداخل الجسم.

 الخالصة 

مثل ما فيها   والخطر  الضرر ر أستنتاج إن التعديل الوراثي هي تقنيات ذات حدين ففيها من يمكننا في نهاية االم

وإن االستفادة المتحققة منها تعتمد على طريقه أستخدام االنسان لهذه التقنيات وعلى اسلوب   من النفع والفائدة .

ً على اي نبات مهندس وراث الموافقةوإن  ككل. بالبيئةووعيه  وأمانتهأدارته وتوجيه لها  البد ان يخضع للتقييم   يا

أو الحيوانات ويجب ان   البيئةوالرقابة حتى يتأكد من خلوه من المواد الضارة أو التأثير الضار على االنسان أو 

  ةضمانا للشفافي ةأو غير حاوي  ًعلى مواد معدله وراثياة يكون هناك توضيح فيما اذا كانت المنتجات حاوي

  الخيار. ةالمستهلك حري ءوإلعطا

ليس بقبولها كلها او رفضها كلها انما من    ًوراثيا المعدلةخيرا ان التعامل المثالي والعقالني مع المنتجات وأ

 بذاتها كحالة منفصله من مكاسب او اضرار مع عدم تعميم االحكام.  ةكل حال دراسة الصواب ان يتم 

 لمراجع ا
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