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ر المعرفة الناتجة فً تحسٌن وتطوٌ واستخدامأساس البحث العلمً هو فهم آلٌة عمل الظواهر الطبٌعٌة والكائنات الحٌة 

 و البحوث العلمٌة نوعان.  حٌاة الكائنات الحٌة

 باألشٌاء األخرى. وارتباطهاآلٌة عملها  واكتشافالبحوث األساسٌة وهً التً تهدف إلى فهم طبٌعة األشٌاء 

 ,نواتج البحوث األساسٌة إلى التطبٌق ومن ثم إلى اإلنتاج والتسوٌق روالبحوث التطبٌقٌة وهً التً تهدف إلى تطوٌ 

العلمٌة الكبرى والمنتجات العلمٌة بأنواعها فً الطب والهندسة.  لالكتشافاتولذلك فالبحوث األساسٌة هً حجر األساس 

فً انتاج اطبٌة المن بعض النباتات استخدام المستخلصات  فً دور المؤشراتفً  المقالة فً هذهوسوف أعطً مثاالً 

التركٌز على نبات طبً واحد حتى ٌصل الباحث  افتراضألن معظم األدوٌة مصدرها النباتات الطبٌة مع  وذلك العقاقٌر

محدد. أما إجراء البحوث العلمٌة على نبات  مرضفً النهاٌة إلى نتٌجة واضحة وفترة زمنٌة محددة لتأثٌر النبات على 

أي نتائج من تقٌٌم كلً للتأثٌرات البٌولوجٌة للنبات األول فال ٌؤدي ذلك إلى  االنتهاءما ثم القفز إلى نبات آخر دون 

  ملموسة تصل إلى المستفٌد فً النهاٌة.

 .هو عقارليس كل دواء والكن ،  دواء هو إذ أن كل عقار

األدوٌة ما ٌستخلص من  الدقٌقة ومنوالكائنات  النباتات ;مثل والعقار هو المادة الشافٌة التً تستخلص من أصل طبٌعً

كٌمٌائٌة واحدة, مثل: األتروبٌن, الذي ٌستخرج من نبات مصادر طبٌعٌة ومصادر غٌر طبٌعٌة. والعقار قد ٌكون مادة 

 .ست الحسن, أو قد ٌتكون من عدة مواد مثل زٌت كبد الحوت الذي ٌحتوي على عدٌد من الفٌتامٌنات

بحوث المعملٌة علٌها بدقة حتى جراء الفأفإذا كانت أكثر األدوٌة المستخدمة حالٌاً فً الطب مستخلصة من نباتات طبٌة , 

لإلنسان أو آثار جانبٌة شدٌدة. وثانٌهما هو التأثٌر وشفاء . أولهما أن الدواء لٌس له سمٌة أساسٌتٌنلها خاصٌتٌن  ٌثبت

سنة حسب طبٌعته  ٥5-5. وقد تستغرق األبحاث عن إخراج دواء واحد للنور من مقبولةالمرض أو أعراضه بنسبة 

 أن معظم األعشاب ال تعمل منفردة بلو ألبحاث ومدى دعمها مادٌاً وفنٌاً رض الذي ٌداوٌه وحسب تسلسل اموطبٌعة ال

 تم تحدٌدها بناءاً على دراسات مسبقة. مجتمعة مع نباتات أخرى بنسب ومقادٌر محددة 

  تحدٌد مصدر النبات الطبً بحٌث ٌكون موثق وبه البٌانات الكاملة عن النبات أو الجزء المحدد منه مثل الساق او

 األوراق أو الجذر.

  لمواد الفعالة.جمٌع ا استخالصتحضٌر مستخلص مائً و كحولً من النبات لضمان 

 .ًتحوٌل كل مستخلص إلى صورة ذائبة فً محلول فسٌولوج 

  .تحدٌد المحتوٌات الكٌمٌائٌة سواء العضوٌة والغٌر عضوٌة فً كل مستخلص   

 تركٌز المواد الفعالة فً صناعة العقاقٌر. 

مصحوب بتأثٌرات سمٌة على الخالٌا ٌمكن تقٌٌم النبات فٌما إذا كان له التأثٌر المطلوب وما إذا كان هذا التأثٌر غٌر 

 .ه ٌقوم المستخلص بتأثٌره أٌا كانوكذلك تحدٌد التركٌز الذي عند

 من هذه الخطوة الوصول إلى اإلجابة عن األسئلة التالٌة: االنتهاءومن المفترض بعد 

 الخالٌا المزروعة ؟ما هو التأثٌر الذي عنده ٌؤدي إلى موت نصف عدد  .1

  ما هو التركٌز الذي عنده ٌظهر المستخلص تأثٌره بدون سمٌة على الخالٌا ؟ .٥

 ؟ ماهً المادة أو المواد الفعالة فً المستخلص والتً أظهرت تأثٌر بٌولوجً .3

 ٌؤثر فقط على الخالٌا المستهدفة المطلوب عالجها أم ٌمتد إلى خالٌا أخرى ؟ هل التأثٌر المستحدث متخصص .4



 زمنٌة ٌمتد تأثٌر مستخلص النبات ؟إلى أي فترة  .5

 .التقنٌات اآلتٌة أثناء إجراء التجارب استخداملى هذه األسئلة ال بد من ولإلجابة ع

ٌةةةةدوٌاً  أو  CELL COULTER باسةةةةتخدام جهةةةةاز عةةةةد الخالٌةةةةا بجهةةةةازوٌةةةةتم ذلةةةةك إمةةةةا آلٌةةةةا  عةةةةد الخالٌةةةةا:  تقنٌةةةةة

للتمٌٌةز بةٌن الخالٌةا الحٌةة والمٌتةة  TRYPAN BLUE المدرجةة وكةذلك تكنٌةك صةبغة HEMOCYTOMETER باسةتخدام

 أثناء العد.

 تقنٌة RT-PCR ,تقنٌة BLOTTING ,تقنٌة ELISA ,تقنٌة EXTRACTION,تقنٌة HPLC  مٌكروبٌولوجًتقنٌات. 

  تقنٌات أخرى: هناك تقنٌات أخرى حدٌثة ولكنها غٌر متوفرة فً معامل كثٌرة ولكن من الممكن من خاللها قٌاس

من الجٌنات  أو  PROTEOMICS ARRAY مستوٌات آالف مؤلفة من البروتٌنات التكنولوجٌا المعروفة بإسم

تٌدي لجٌن محدد لمعرفة الطفرة وأو تحدٌد التتابع النٌوكلٌ GENE ARRAY وهو التكنولوجٌا المعروفة بإسم

 .DNA SEQUENCING الوراثٌة فٌه وهو التكنولوجٌا المعروفة بإسم

ٌجب أن ٌكون تحدٌد هوٌة المؤشرات الوراثٌة سهالً, وأن تكون مرتبطة مع موقع وراثً محدد, كما ٌجب أن تكون 

سة متعددة األشكال إلى حّد كبٌر؛ ألن متماثالت الزٌجوت ال توفر أي معلومات, وٌمكن تحري المؤشر مباشرة بدرا

%, فإن العالقة 11قدرها  عبور وراثً )الدنا( الخاصة به, أو غٌر مباشرة بفعل األنزٌمات. وبافتراض نسبة متتالٌات

 :% فً النسل الناتج من هذا المثال11% و01بٌن المؤشر والمورثة المذكورٌن تصبح 

إذا احتوت الخرائط الوراثٌة )الخرائط الصبغٌة( على عدد كبٌر من المؤشرات فإن تحدٌد المؤشرات المناسبة لمورثة 

 .أكثر سهولة بحمرغوبة ٌص

                         
 (M( مع مؤشر وراثً ),Qمورثة افتراضٌة ), نموذجاً الرتباط

 .طرق تحديد المؤشرات الوراثية

لتضخٌم التوابع الوراثٌة الدقٌقة بغٌة تحدٌدها,  polymerase chain reaction التسلسلً البولٌمٌرأزٌستعمل تفاعل 

درجة حرارة عالٌة مما ٌؤدي إلى فصل فً  denaturation وتستعمل كمٌة صغٌرة من الدنا تجرى علٌها عملٌة مسخ

متبوعة بعملٌة  hybridization مقابل كل طاق, وتجرى عملٌة تهجٌن primer الدنا المزدوج, ٌتبعه توّضع مشرع

على هالم  electrophoresis الكهربائًترحٌل تؤدي إلى إنتاج كمٌة كافٌة من الدنا تفحص بال extension تمدٌد

مع ازدٌاد استعمال تفاعل البولٌمٌراز التسلسلً؛ فإن تحدٌد مواضع  .acrylamide مٌدأو أكرٌال  agaroseآغاروز

 .التوابع الوراثٌة الدقٌقة صار بسٌطاً وسهل االستعمال

للمؤشرات الوراثٌة أهمٌة كبٌرة فً األبحاث الحٌوٌة الطبٌة وفً تطوٌر المنتجات الصٌدالنٌة. وألنها ال تتغٌر كثٌراً من 

 .فإن تتبعها هو أمر سهل ومباشر كما أنها مهمة فً برامج تربٌة المحاصٌل الحقلٌة جٌل إلى آخر؛

ان من المشاكل التً تواجه التوسع واالنتاج هً االختالفات الوراثٌة والبٌئٌة الكبٌرة الموجودة بٌن األصناف ووجود أكثر 

تلفة وخاصة فً المراحل المبكرة من النمو من أسم لنفس التركٌب الوراثً مما ٌجعل صعوبة التمٌز بٌن األصناف المخ

https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1_%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D9%8A&action=edit&redlink=1


ولذلك استخدمت العدٌد من المؤشرات الوراثٌة من قبل الباحثٌن فً تحقٌق هذا الهدف. وهناك عدة أنواع من المؤشرات 

كالنخٌل كالمؤشرات المظهرٌة والمؤشرات البروتٌنٌة  لألنواع واألصنافالوراثٌة المستخدمة فً التوصٌف الوراثً 

من الدقة العالٌة المتمثلة بقدرتها على  تمتاز بهأهمٌة هذه المؤشرات فً السنوات االخٌرة لما  ازدادتوقد  ٌةواألنزٌم

فً  اإلسراعبٌنهما بسٌطاً جداً. ولعل من األحداث التً ستسهم فً  االختالفاظهار التباٌن بٌن أي موقعٌن حتى وان كان 

وزمالئه من الكلٌة الطبٌة بجامعة وٌل ( (Joel .Malek A العلمً المهم الذي توصل الٌه اإلنجازهذا الموضوع هو 

عندما أعلنوا فً آذار  Weill Cornell Medical College in Qatar (WCMC-Q) كورونٌل األمرٌكٌة فً قطر

لة التمر صنف خالص عن التوصل الى المسودة الكاملة المجمعة لتسلسالت النٌوكلٌوتٌدات الخاصة بجٌن نخ ٥110

وأعلنت عنه العدٌد من المواقع العلمٌة فً العالم والذي سٌكون حجر الزاوٌة فً تطور التقانات المتعلقة بجٌن نخلة التمر 

ٌحتوي نبات الصبار على مدى واسع من المركبات المهمة التً  وكما ,المحصولوتوظٌفه فً تحسٌن وتطوٌر هذا 

 دوٌة وفً عالج العدٌد من االمراض . توجد اغلب هذه المواد الكٌمٌائٌة فً ورقةصناعة اال تستعمل بشكل واسع فً

Aloe Vera  بشكل واسع فً مجال صناعة األدوٌة و ٌضاف  االنباتات المهمة  والتً تستعمل حالٌ وهو نبات الصبار

العالم , لذا تم دراسة التأثٌرات غذائٌة فً جمٌع انحاء ال هالم الصبار الى اغلب مستحضرات التجمٌل مع بعض المواد

ٌحتوي المواد الفعالة من المستخلص الخام , الكحولً و المائً لهالم الصبار  السمٌة الخلوٌة والوراثٌة لتراكٌز مختلفة

وكمضاد لالو رام المناعٌة و كمضاد  كمحفز لالستجابات العالجٌة واسعة فاستعمل لعالج امراض القلب جعله طبٌا, مما

 (Namazi, 2009).و الحروق, كمضاد لاللتهابات وكمضاد بكتٌري و فطري وفً عالج الجروح  لألكسدة

 الخلوٌة السمٌة تقٌٌم فً الدراسة هذهب مسبق علمً تقٌٌم وبدون االمراض من العدٌد عالج فً الصبار هالم استعمال

 : الدراسة وتضمنت مختلفة وبتراكٌز الصبار هالم مستخلصات تسببها التً والوراثٌة

 . المائً و الكحولً , الخام الصبار هالم مستخلصات على الحصول .1

 50 % المؤثر نصف التركٌز على الحصول .٥

  .المؤثر نصف التركٌز على ا اعتماد الوراثٌة السمٌة راسةلد  المستعملة التراكٌز اختٌار .3

 %MI , االطوار بعض دلٌل فً الصبار هالم مستخلصات من مختلفة تعرٌض ولمدد المختلفة التراكٌز تأثٌر دراسة .4

 . الكروموسومٌة التشوهات الماٌتوزي ونسبة االنقسام دلٌل كدراسة البصل نبات لجذور الخلوٌة الصفات

 متعدد العشوائً تقانة التضاعف باستعمال الصبار هالم مستخلصات من مختلفة لتراكٌز الوراثٌة السمٌة دراسة .5

 ا.للدن االشكال

 الصةةبار ضةةمن عائلةةة فيضنن  انحننذا  انخصنن ي  امنن  Liliacea  انزنبقيننت انع ئهننت ضنن   قننذا   انصننب   نبنن ث صنن  

Asphodelaceae (Encyclopedia of Life (EOL),2013). 

Kingdom : Plantae 
Division : Magnolio 
Class : Liliopsida 
Order : Liliales 
Family : Asphodelaceae 
Genus : Aloe 
Species :Vera 

 



 طبٌة بشكل واسعنوع الكن ثالث انواع من هذا الجنس تستعمل كأعشاب  300ٌضم هذا الجنس 

Aloe vera  Aloe perryi  , ,   Aloe ferox  (Amar and Resham, 2008) 

 انهغت في Vera كه ت حع ي بي    ان رة ان  دة حع ي انخي Alloeh انعربيت انكه ت م  Aloe vera انصب   نب ث أسم أشخق

 .,2010) ان عي ي (انصبير أو انحقيقي انصبر م ه  عذاذة ش ئعت اس  ء ونهصب   س ئم انالحي يت

 الوراثية السمية دراسة في الجزيئية المؤشرات استعمال

 Wexelsen(1933),sax(1932) قبم م  ان  ضي انقرن أوائم في مرة أول انى اثيت ان ؤشراث اسخع  ل فكرة انبثقج نقذ

بها على  االستداللالدنا ٌمكن  بأنها تتابعات خاصة فً )مؤشرات الحامض النووي الدنا ( تعرف المؤشرات الجزٌئٌة

لدراسة الوراثٌة بٌن األفراد وإٌجاد البصمة الوراثٌة لكونها تعكس لموقع معٌن على الكروموسوم أو الجٌن تستعمل 

تعد المؤشرات المعتمدة على الدنا اآلن  (Paterson et al., 1991)lمفيه ان خزونت الوراثٌةاالختالفات فً المعلومات 

 عهى حعخ ذ انخي ان ؤشراث اسخع  ل أنف رنك ع  انحيت فضال انك ئ  ث بي  أجل التمٌزمن الطرائق الحدٌثة والمختارة من 

 عهى , انحي انك ئ  حطى  مراحم كم وانخحقق في نهخخب  ق بهت انجي يت االخخالف ث نكىن ورنك فع نت مق  نت ح نت خهق انذن 

نتٌجة لممٌزات هذه المؤشرات ومجاالت  ان خخهفت انع رات ان راحم خالل انخغيراث حظهر انخي األنزا  ث م  انعكس

مجاالت علم األحٌاء الجزٌئً فقد تم استحداث واٌجاد العدٌد من أنواع  تطبٌقاتها الواسعة وبسبب التطور السرٌع فً

    PCR . انذن  سهسهت حض ع  حف عم عهى ان عخ ذة انطرائق عهى االنخب ه اخركز وح ني  انذن  مؤشرات الحامض النووي

مادة مستقرة ال تتأثر بالبٌئة وهً ذاتها فً كل  DNAوتتصف هذه المؤشرات بالعدٌد من الممٌزات المهمة, كون ألدنا 

عمره باإلضافة الى إن هذه المؤشرات تتوارث وفق قوانٌن مندل المعروفة وبالتالً ٌمكن متابعتها أجزاء الكائن ومراحل 

فً األجٌال الالحقة ومنذ المراحل المبكرة من النمو, لذا طوعت لهذا الغرض مؤشرات الكشف عن التباٌنات التً تظهر 

 Restriction Fragment Length (RFLPفً أطوال قطع ألدنا المهضومة بإنزٌم تقٌٌد معٌن التً تدعى )

Polymorphism (Botestien, et al, 1980 وهً باكورة مؤشرات ألدنا التً تستند على استخالص الدنا ثم ,)

تقطٌعه بأنزٌم تقٌٌد معٌن وترحٌلة كهربائٌاً على هالم االكاروز لٌتم فصل قطع الدنا, ثم تنقل هذه القطع إلى أغشٌة 

سوذرن التً تعمل على لصق القطع كما هو ترتٌبها على الهالم لٌسهل تهجٌنها مع محلول خاصة وذلك بتطبٌق وصمة 

معلمة بمواد ٌسهل الكشف عنها حٌث ترتبط هذه المجسات مع القطع المكملة لها  Probesٌحتوي على مجسات 

Complementary (Bierwerth, et al, 1992 وقد استخدمت هذه المؤشرات ألنواع مختلفة من األهداف منها ,)

التمٌٌز, التصنٌف, التشخٌص وتحدٌد التغاٌر والتنوع اإلحٌائً باإلضافة إلى بناء الخرائط الوراثٌة للعدٌد من الكائنات 

 الحٌة.

 (Mohan, 1991)      نباط أنذذذ قد دم ذذذمي   مم ذذذمي  ذذذن  الذذذ ق  ألذذذمنا قل ذذذس أ ذذذ     ذذذس  ذذذس ق ذذذ هذذذف  ، لذذذفق  اذذذم ق ذذذ
 :لبم غ هفق قل مف  هس  PCR ام قخ      الث  ان ا  حم  ة  ع  مي دمى قلذ  قل لخ ص  قل    ز قل بك 

 RAPD )Random Amplification Polymorphic الذذذذ ق  قل  ذذذذادف قلعلذذذذ قكس   عذذذذمم ق لذذذذكا   -1

DNA (Willams, et al,1990.) 
 Amplified Fragment Length( AFLP الذذذذذذ ق   بذذذذذذا ن أطذذذذذذ ق   اذذذذذذاط  ألذذذذذذمنا قل   ذذذذذذاد ة ) -2

Polymorphism  (Vos, et al,1995.) 
أ   ذذذذذمدى قل  قبذذذذذ  قلم  اذذذذذة  Simple Sequence repeated( SSR الذذذذ ق  قل  ابعذذذذذا  قلب ذذذذذ طة قل  كذذذذذ  ي ) -3

Microsatellites . 
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