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nn     اإلستنساخ  اإلستنساخ  الخلفیة التاریخیة لتجارب     الخلفیة التاریخیة لتجارب : :
n وكنج استطاع كل من بیرق ١٩٥٢في عام )Birggs & King (  ان ینقال 

 للضفدعة إلى بویضة تم التخلص البالستولھ  أو المفلجةنواة من  طور 
.من نواتھا فأعطت اجنة

n  او أكتودیرمیة من خالیا انویةفي حین انھا لم تنجح عندما نقال  
.م١٩٥٥ عام الجاسترولة من طور المبطنة او میزودیرمیة

n م ولم تنجح ایضا مما ١٩٦٠-٥٦كما جربا ذلك على اجنة اخري خال ل
 المتمایزة ال یمكن ان التفلجادى بھم الى استنتاج ان النواة بعد مرحلة 

. البویضة  سیتوبالزمتعاد برمجت جیناتھا في 
n  تینقكما استطاع )Tung( م ١٩٦٣ في األسماك عام  اإلستنساخ عمل 
n خالیا أنویة ان یستنسخ ضفادع من قاردرنم استطاع ١٩٦٦وفي عام 

 ونقلھا لبویضات تم التخلص من نواتھاابوذنیبھمأخوذة من أمعاء طور 
n خالیا جنین الثدییات أنویة من خالیا اإلستنساج م  تم عمل ١٩٨٤وفي عام 
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  Identical twining and cloningIdentical twining and cloning::انتاج التوائم واالستنساخانتاج التوائم واالستنساخ
nnمقدمة وتعريفمقدمة وتعريف::
nn                 إن إنتاج التوائم  تجریبیا یعني  إنتاج أكثر من جنین مستمد من                 إن إنتاج التوائم  تجریبیا یعني  إنتاج أكثر من جنین مستمد من

 إلى عدة    إلى عدة   التفلج  التفلج  جنین واحد حیث یتم تقسیم الجنین في مراحل         جنین واحد حیث یتم تقسیم الجنین في مراحل         
وھي  عملیة تحدث في معظم      وھي  عملیة تحدث في معظم      .  .   لتكوین عدد من األجنة      لتكوین عدد من األجنة     فلجاتفلجات

الكائنات الحیة أن ینتج اكثر من جنین من بویضة واحدة              الكائنات الحیة أن ینتج اكثر من جنین من بویضة واحدة              
. . أخصبت بحیوان منوي واحد     أخصبت بحیوان منوي واحد     

nn        كمثال  فإن حیوان المدرع ذو التسع خطوط        كمثال  فإن حیوان المدرع ذو التسع خطوط ) )ArmadilloArmadillo((    ینتج      ینتج  
أربع توائم متشابھ غالبا بینما المدرع ذو األحد عشر خطا فإنھ              أربع توائم متشابھ غالبا بینما المدرع ذو األحد عشر خطا فإنھ              

. . ینتج عشرة توائم متشابھة لكل فترة حمل         ینتج عشرة توائم متشابھة لكل فترة حمل         
nn                وإنتاج التوائم المتشابھ في اإلنسان تحدث بنسبة واحد من كل                 وإنتاج التوائم المتشابھ في اإلنسان تحدث بنسبة واحد من كل 

) . ) . ١٠٠٠١٠٠٠//١١((آلف مرة حمل  آلف مرة حمل  
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nn              وقد يعني إنتاج التوائم أحيانا هو إنتاج أكثر من جنين من              وقد يعني إنتاج التوائم أحيانا هو إنتاج أكثر من جنين من

اإلناث التي في الغالب ال تعطي إال حمل واحد لكل فترة حمل        اإلناث التي في الغالب ال تعطي إال حمل واحد لكل فترة حمل        
مثل األبقار أو الخيل وفي هذه الحالة يتم تحفيز األنثى            مثل األبقار أو الخيل وفي هذه الحالة يتم تحفيز األنثى            

 لكي تنزل    لكي تنزل   الهرمونات   الهرمونات   المرغوب إنتاج األجنة منها بواسطة       المرغوب إنتاج األجنة منها بواسطة       
اكثر من بويضة ويتم تلقيحها أو إخصابها داخليا أو خارجيا            اكثر من بويضة ويتم تلقيحها أو إخصابها داخليا أو خارجيا            
ثم تجمع األجنة وتنقل إلى إناث أخرى ولكن هذه األجنة قد           ثم تجمع األجنة وتنقل إلى إناث أخرى ولكن هذه األجنة قد           

تكون غير متشابه     تكون غير متشابه     
nn  فإنه يم إنتاج الجنين من نواة أحد الخاليا           فإنه يم إنتاج الجنين من نواة أحد الخاليا          األستنساخ  األستنساخ  بينما في  بينما في 

 البويضة المزالة عنها نواتها وبدون             البويضة المزالة عنها نواتها وبدون            سيتوبالزم  سيتوبالزم  تحقن داخل  تحقن داخل  
مشاركة الحيوان المنوي في عملية اإلخصاب أو التكوين           مشاركة الحيوان المنوي في عملية اإلخصاب أو التكوين           

ولذلك فإن الجنين الناتج يكون نسخة من الفرد الذي تم اخذ           ولذلك فإن الجنين الناتج يكون نسخة من الفرد الذي تم اخذ           
. . النواة منه  النواة منه  
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nnواإلستنساخواإلستنساخ بین انتاج التوائم  بین انتاج التوائم اإلختالفاإلختالف
nn انتاج التوائم انتاج التوائم::
nn    لإلنتاج أجنة من جنین        لإلنتاج أجنة من جنین       التفلج التفلج ھو تقسیم الجنین في مراحل    ھو تقسیم الجنین في مراحل 

..من الجنین نفسھ   من الجنین نفسھ   (Cloning(Cloning))واحد فھو عمل نسخ   واحد فھو عمل نسخ   
nnأما االستنساخأما االستنساخ::  
nn     فھو یسمى بالنقل النووي     فھو یسمى بالنقل النووي((Nuclear transplantationNuclear transplantation) )   

)  )  غیرمخصبة غیرمخصبة ((حیث یتم نقل نواة من خلیة جسدیة إلى بویضة        حیث یتم نقل نواة من خلیة جسدیة إلى بویضة        
من دون مشاركة   من دون مشاركة   ((تم التخلص من نواتھا  لتكون جنین        تم التخلص من نواتھا  لتكون جنین        

لعمل   لعمل   ). ). سیتوبالزمھا   سیتوبالزمھا   الحیوان المنوي او نواة البویضة فقط      الحیوان المنوي او نواة البویضة فقط      
..نسخة من الكائن الحي الذي اخذت منھ نواة الخلیة الجسدیة       نسخة من الكائن الحي الذي اخذت منھ نواة الخلیة الجسدیة       
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انتاج التوائم nn انتاج التوائم انتاج التوائم::
n       لقد نبعت فكرة انتاج نسخ التوائم من

عملیة التوائم المتشابھة وھي األجنة          
الناتجة من بویضة اخصبت بحیوان        

ویتم انتاج التوائم      .منوي واحد  
:تجریبیا بالطرق التالیة     

nانتاج التوائم المتشابھة آلیا       انتاج التوائم المتشابھة آلیا       : : أوالأوال::
n الجنین بواسطة ابرة فلجاتحیث یتم فصل 

أو تحت )روكسمثل تجارب ولیم (تشریحیة 
 الغشاء الشفاف من حولھا  وازالةالمجھر 

 الى ام الفلجات ثم تنقل )م١٩٧٠ ملیر(
مستقبلة أو توضع في ام حاضنة قبل ان 

.تنقل لألم المستقبلة
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: انتاج التوائم كیمیائیا  -٢
مثل قنفذ البحر في محلول   ( بواسطة مواد كيميائية  الفلجات وذلك بفصل  

او بواسطة بعض األنزيمات تحلل الغشاء من حول  )ملحي منخفض التوتر 

.ينقل لألم مستقبلة .  لتتفكك عن بعض وكل فلجة تكون جنين   الفلجات

صورة لخمس موالید متشابھة من الخراف 
أنتجت من جنین واحد تم تقسیمھ في طور 

. ونقلت كل فلجة لألم مستقبلة فلجاتثمان 
انتاج األجنة المتشابھة بفصل 

التفلج الجنین في مراحل 
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nانتاج التوائم غیر المتشابھة:
n ويقصد به هو انتاج اكثر من جنين من اإلناث التى غالبا تحمل جنين

في فترة حمل واحدة )مثل اإلنسان األبقار الخيل(واحد لكل فترة حمل 
n  الهرمونات ويتم ذلك بتحفيز األنثى خالل موسمها التزاوجي بواسطة 

.لكي تعطي اكثر من بويضة (FSH or PMSG &LH)التناسلية
nثم تلقح هذه األنثى طبيعيا أو بواسطة تلقيح صناعي داخلى
n  غسیل رحم(ثم تجمع األجنة من الرحم(
n  وتنقل بعد ذلك األجنة الى امھات مستقبلة حسب عدد األجنة الناتجة.
n  ثم تخصب البویضات خارجیا    .أو ان تجمع البویضات من األم المانحة

. وتنقل األجنة النامیة الى امھات مستقبلة 
n وبذلك یمكن انتاج قطیع خالل فترة زمنیة قصیرة
nھذه األجنة الناتجة ال تكون متشابھة.
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واإلستنساختابع انتاج التوائم 
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:فوائد انتاج التوائم تجریبیا
nیمكن لمنتجي الماشیة  ان ینتجوا قطیع كامل من سالالت معینة           -١

.خالل فترة زمنیة قصیرة 
nانتاج التوائم یعطي مادة وراثیة متماثلة جیدة للدراسات         -٢

.الوراثیة الخلویة وتطبیقاتھا      
nتفید التوائم المتشابھة في تجارب عملیات نقل وزراعة           -٣

. األنسجة واألعضاء  
nتساھم في حل مشكلة العقم لإلنسان    -٤.
nمفیدة من الناحیة االقتصادیة    -٥.
nاختیار جنس الجنین وإكثاره    -٦.
nمع التقدم في تقنیة التجمید یمكن تقسیم الجنین ونقل أجزائھ           -٧

. األخرى من نفس الجنین   الفلجات وحفظ 
nتساھم العملیة في الحفاظ على الحیوانات المھددة باالنقراض        -٨.
nكما تفید في تجارب الھندسة الوراثیة وحقن الجینات        -٩ .
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Cloning (Nuclear TransplantationCloning (Nuclear Transplantation  االستنساخاالستنساخ
n االستنساخ :
n:         ھو عمل نسخة من الكائن الحي وذلك بواسطة نقل نواة

خلیة جسدیة من الكائن الحي المرغوب عمل النسخة منھ         
.وإحاللھا مكان نواة البویضة دون ان تخصب        

n   طرق عمل االستنساخ :
n النقل النووي من خالیا أجنة      : استنساخ  األجنة  -أوال:
nالتفلج   من خالیا أجنة مبكرة في مرحلة     اإلستنساخ   طریقة -أ
n  وزراعتھا في    التفلج  من أجنة في مرحلة   أنویة  حیث تم نقل 

 ثم وتكرار  یرقیةبویضات تم التخلص من أنویتھا كونت أطوار          
 ونقل أنویتھا إلى بویضات أخرى       المتفلجة   ذالك في األجنة 

.فأنتجت أجنة وھكذا  
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nطرق االستنساخ أو النقل النووي من خالیا أجنة الفأر:
n   في مراحل )  لونھ اسود  (  من جنین فأر  األنویة  حیث تم نقل

  األنغراسمن طور الخلیتین إلى مرحلة      ( التفلج  مختلفة من  
كانت نواة ھذه    [ وذلك إلى بویضات فأر لونھ أبیض      ) المبكرة 

 Germinal( البویضات في مرحلة تكسر الحویصلة الجرثومیة       
vesicles Gv(   األول أو   اإلختزالى  لإلنقسام   أو الطور النھائي 

 Metaphase of(  الثاني   اإلختزالي لإلنقسام   اإلستوائي  الطور 
Meiosis II(   الالقحة  أو بعد اإلخصاب طور)  أو أثناء    ) الزیجوت

]  طور الخلیتین    التلفج مرحلة 
n   من جنین   أنویة   ھذه البویضات ونقل     أنویة   ثم تم التخلص من 

. الفار األسود فكانت تعطي أجنة مستنسخة   
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)):Cloning (Nuclear Transplantation):Cloning (Nuclear Transplantation)االستنساخاالستنساخ
الیرقيأجنة في الطور : متمایزه االستنساخ من خالیا -ب
n  من  أنویة  حیث تم نقل 

منطقة األمعاء  لطور أبو    
 للضفدعة وزراعتھا      ذنیبة

في بویضات تم التخلص من      
بعضھا نمي وكون     . أنویتھا   
 وبعضھا تفلج     الیرقيالطور 

فقط  ثم توقف والبعض   
. األخر لم تنمو  

 Briggs and) وبیرق كنجلقد قام كل من    
King ) خالیا أمعاء    أنویة بنقل وزراعة 

 ذنیبھمأخوذة من جنیني الضفدعة طور أبو        
وزعت في بویضات تم التخلص من أنویتھا      

فأعطت بعض    )  بواسطة األشعة بدتمیرھا(
ھذه البویضات أجنة كاملة التكوین والبعض         

 أو   البالستوالاألخر وصلت إلى مرحلة       
 ثم توقفت عن النمو ، في حین     المفلجة  

بقیت مجموعة من البویضات لم تنمو مطلقا       
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 وبیرق    كنج لقد قام كل من 
(Briggs and King )  بنقل 

 خالیا أمعاء    أنویة  وزراعة 
مأخوذة من جنیني الضفدعة    

 وزعت في   ذنیبھ طور أبو 
بویضات تم التخلص من      

 بواسطة   بدتمیرھا  (أنویتھا   
فأعطت بعض ھذه   ) األشعة 

البویضات أجنة كاملة التكوین       
والبعض األخر وصلت إلى    

 ثم  المفلجة   أو البالستوال  مرحلة 
توقفت عن النمو ، في حین      

بقیت مجموعة من البویضات       
لم تنمو مطلقا  
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 صور الضفدعة التي تم استنساخھا عن طریق نقل أنویھ من خالیا اجنة •
وحقنھا في بویضات ضفدعة ذات ) ذات اللون األبیض (عدیمة الصبغة

.تم التخلص من أنویتھا بواسطة األشعة  ) داكنة ( صبغیات
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ثانیا :االستنساخ من خالیا جسدیة لألنسجة كائن بالغ 
n       لخلیة   ) خلیة جسدیة  (فھي كالسابقة ولكن ھنا یتم نقل نواة

إلى بویضة تم     ) مثل الضرع (من جسد لكائن حي بالغ    
مثل ھذه التجارب لم تكن    ).خلیة جنسیة  (التخلص من نواتھا     

م عندما تمكن   ١٩٩٧تنجح  خاصة بالنسبة للثدییات حتى عام       
 روزلین  من معھد  كامبل  كیث  ومساعده  ویلمت كل من الباحث   

والتي عمل لھا استنساخ من       ) دولي(   بإنتاج النعجة   بإسكتلندا 
. خلیة  الضرع 

:  من الخالیا الجسدیة المتمایزة باألتي      األستنساخ  طریقة عمل   
nلقد تم أخذ عینة من نسیج ضرع النعجة ووضعت في        -١ 

. محلول بیئة  لكي تتكاثر الخالیا    
n ثم أخذت مجموعة الخالیا ووضعت في محلول بیئة بسیط        -٢ 

). تجویع ( ال یسمح لھا باالنقسام     
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تابع :االستنساخ من خالیا جسدیة لألنسجة كائن 
nبعدھا تم الحصول على بویضات ناضجة من النعجة ثم تم         -٣ 

. التخلص من نواتھا   
nفي المرحلة (  تم دمج إحدى الخالیا من الضرع الجسدیة     -٤

G0 (          مع البویضة وذلك باستخدام تیار كھربائي بسیط لدمج
.  الخلیتین خلیة الصغیرة من الضرع والبویضة      

nثم تمت تنمیة البویضات التي تم دمجھا في الطبق لكي          -٥ 
. تتفلج 

nفسیولوجیا  مھیئة   إلى رحم نعجة المتفلجة   تم نقل األجنة   -٦ 
nمتابعة الحمل والوالدة بعد ست أشھر تقریبا       -٧ .
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n    مثل (حیث یتم نقل نواة لخلیة جسدیة
الى بویضة تم التخلص من     ) الضرع
. نواتھا

n   مثل ھذه التجارب لم تكن
م عندما  ١٩٩٧تنجح حتى عام 

 ویلمتتمكن كل من الباحث 
 من معھد كامبل كیثومساعده 
 بإنتاج  بإسكتلندا  روزلین
والتي عمل لھا  ) دولي ( النعجة

.استنساخ من خلیة  الضرع 
n   فالمثیر في ھذه التجربة انھ

كیف یمكن لنواة خلیة جسدیة 
متمایزة تعود وتقوم بجمیع  

العملیات الالزمة لتكوین جنین  
العالقة بین  (أو كان حي كامل 

 للبویضة والنواة   السیتوبالزم
. الجسدیة وإعادة برمجتھا  

 استنساخ من خالیا جسدیة -٢
لألنسجة كائن حي
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تفسیر عملیة اإلستنساخ : 
لماذا عند عمل االستنساخ من خالیا جنینیة ونقل نواة من األجنة             -

.   إلى البویضات كانت تنجح وتنتج أجنة         التفلج في مرحلة 
في حین  أنھ عندما یتم االستنساخ من خالیا اكبر في العمر مثل         -

 تتكون بعض األجنة والبعض األخر یتوقف و أن         ذنیبة طور أبو 
! بعضھا ال ینمو أساسا     

أیضا لماذا لم تكن تنجح كل المحاوالت السابقة في عمل          
؟ )الخالیا الجسدیة   (االستنساخ من خالیا الكائن كامل التكوین        

   التفلج  إن عمل االستنساخ من الخالیا الجنینیة وھي في مرحلة         
 بالتالي فإن جیناتھا لم یحصل لھا       متمایزه   تكون الخالیا غیر   

برمجة أي ال زالت خام مثلھا مثل نواة البویضة المخصبة         
 بویضة عدیمة النواة كأنة       ستیوبالزم وبالتالي فإن نقلھا إلى      

فقط أخذت نواة ووضعت نواة مماثلة من حیث التركیب        
.  الجزیئي
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   التفلجوكما ھو معلوم فان دورة الخلیة في األجنة أثناء مرحلة  -
 DNA(تتكون من مرحلتین فقط مرحلة تصنیع للمادة الوراثیة  

Synthesis -S phase(  ثم مرحلة االنقسام الخلوي غیر المباشر M-
phase) M&S( المبكر ال تمر في التفلج فخالیا الجنین في مرحلة  

 البویضة سیتوبالزم نظرا آلن  )G1,G2( مرحلة نمو أولى أو ثانیة   
. مخزن فیھ معظم المواد األولیة فال یحتاج لھذه المرحلتین   

  ثم  )G1( أن دورة الخلیة العادیة والتي تتكون من مرحلة نمو أولى -
-S(مرحلة تصنیع للمادة الوراثیة   phase (  ثم مرحلة نمو ثانیة

)G2(  الخلوي اإلنقسام  ثم مرحلة )M- phase.( 
 أبوذنیبة الجنینیة األكبر عمرا كطور  األطور في حین أن النواة من - 

. أو الخالیا الجسدیة تكون متمایزة أي أن جیناتھا حصل لھا برمجة    
 في بعض الخالیا المأخوذة من أمعاء طور   اإلستنساخلكن لماذا ینجح -

  ولم ینجح في البقیة، وكذلك لماذا فشلت جمیع التجارب   ذنیبةأبو 
السابقة في عمل االستنساخ من الكائن الحي البالغ ولتفسیر ذلك ال  

.بد من معرفة العوامل التي أدت إلى نجاح إنتاج دولي  
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 في التفلج بین دورة الخلیة اثناء مرحلة اإلختالف
األجنة ودورة الخلیة العادیة
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::العوامل التي تتحكم في عملیة االستنساخ العوامل التي تتحكم في عملیة االستنساخ 
nعمر الخلیة المانحة كلما كانت صغیرة في العمر تعطي        -١

.نتائج أفضل  
nللبویضة المستقبلة البد وان یكون في         السیتوبالزم  -٢ 

  M-phase(  . الثاني   األختزالىالمرحلة االستوائیة من االنقسام      
M II, ) (Metaphase of Meiosis II( . 

nدورة الخلیة لنواة الخلیة المانحة، البد وان تكون النواة          -٣ 
.(G0))  تجویع ( الجسدیة في المرحلة الساكنة   

nالتنبیھ المیكانیكي أو الكیمیائي لغشاء البویضة المستقبلة              -٤
كما لو كانت قد    ) تیار كھربائي خفیف   (بعد عملیة الدمج   

. أخصبت بحیوان منوي   
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اإلستنساخ اإلستنساخ تفسیر عدم نجاح بعض تجارب   تفسیر عدم نجاح بعض تجارب   
n  وھذا ما یفسر لنا عدم نجاح معظم تجارب االستنساخ السابقة

 خالیا متمایزة كالخالیا الجسدیة للكائن الحي    أنویة مثل نقل 
. ذنینة البالغ وكذلك المنقولة من خالیا أمعاء أبو  

n التي نقلت أو الخالیا الجسدیة التي األنویة وذلك إما أن -١  
 )G0(دمجت مع البویضات لم تكن في مرحلة السكون 

nلم تكن األنویة  البویضات المنقول إلیھا سیتوبالزم أو أن -٢ 
 الثاني اإلختزالي  اإلنقسام من اإلستوائي    في مرحلة  الطور 

)Metaphase of Meiosis II.(
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 أمال وأالم أمال وأالماإلستنساخاإلستنساخ
nn اإلستنساخاإلستنساخبعض مضار بعض مضار::
nظهور بعض المشاكل الشرعية      -١

واألخالقية
nاختالط األنساب   -٢
nاستغالل مثل هذه التقنية وعمل أجنة      -٣

.كقطع غيار  
nاختالل في التركيبة السكانية حيث        -٤

يكون معلوم جنس الجنين     
nانحسار بعض السالالت نتيجة لتبني        -٥

سالالت معينة 
nلخوف من استحداث كائنات حية       -٦ 

دقيقة فتاكة تهدد صحة اإلنسان    
او ال تسهل السيطرة    والحيوان والنبات     

. . عليها 

nn األستنساخاألستنساخبعض فوائد بعض فوائد::
nتحسين اإلنتاج الحيواني     -١
nعالج بعض األمراض الوراثية مثل       -٢

.مرض تليف العضالت    
nحل بعض مشاكل العقم   -٣.
nفي مجال التقنيات الحيوية انتاج        -٤

.بعض المضادات أو المعالجات الدقيقة       
nفي مجال األبحاث الجزيئية    -٥

.والهندسة الوراثية   
nالمحافظة على الحيوانات المهددة        -٦

باالنقراض 


