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تعریف علم الوراثـة
ھو العلم الذى یبحث فى أسباب التشابھ واإلختالف بین  •

.األفراد التابعة اللنوع الواحد وبین األنواع المختلفة
:فروع علم الوراثة•
الوراثة المندلیة               الوراثة الجزیئیة•
الوراثة السیتوبالزمیة        الوراثة السیتولوجیة•
الوراثة الكمیة                 وراثة العشائر•
الوراثة اإلشعاعیة             الوراثة المیكروبیة•
الوراثة الفسیولوجیة وغیر ذلك من فروع علم الوراثة         •



تاریخ علم الوراثة  
History of Genetics
  :الحقائق السابقة التى ساعدت على وجود علم الوراثة

The احلياة استمرار• continuous of life 
 هذا نشر على وساعد امليتة املواد من تلقائيا تنشأ احلية الكائنات أن طويلة لفترة يعتقدون العلماء ظل•

 النشأة نظرية كانت وبذلك املتحللة اللحوم ىف يرقات وظهور القمامة أماكن ىف الذباب توالد ،  االعتقاد
Spontaneous التلقائية generation .

:النظرية هذه صحة على اإلعتراض•
  املواد حتلل أن أثبت حيث النظرية هذه صحة عدم Pasteur باسيتر أثبت عشر التاسع القرن بداية     

  Microbes باامليكروبات امساها جداً دقيقة بكائنات املواد هذه تلوثت إذا إال حيدث ال العضوية
  سابق حى كائن من دائما يأتى احلى الكائن أن تقر جديدة بنظرية وإستبدلت النظرية هذه إارت وبذلك

.جيل إىل جيل من مستمرة احلياة وأن



Transfer احلية املادة انتقال• of living material
 الكائن لينتج االبناء إىل اآلباء من تنتقل الىت املادة نوعية معرفة إىل اهتمامهم العلماء بدأ•

.اجلديد
 جو ىف اجلنسى التكاثر عملية خالل من ينشأ اجلديدة الكائن أن هو املسيطر التفكري كان•

.والغموض السحر يكتسبه
 افترض الىت السبقى التكوين نظرية سوامردام قدم املنوى واحليوان البويضة اكتشاف بعد•

 هذا على وما جداً مصغرة صورة ىف بأكمله الكائن على بداخلها حتتوى اجلاميطات أن فيها
.جديد كائن ليصبح وينمو غذىتي أن إال املصغر املخلوق

 



 أثناء نتخذها اجلسم أعضاء من عضو كل من جدا دقيقة جزيئات أن Wolff افترض•
.األم أو األب من األتية اجلزيئات بعض تسود وقد احلى الكائن لتكوين ىاجلنس التكاثر

  :ظهور اىل أدى•
Inheritance  املكتسبة الصفات توراث نظرية• of acquired characters 
.املؤيدين من العديد هلا وأصبح وانتشرت المارك النظرية هذه ىف وأعتقد•
النظرية هذه على اإلعتراض•
•(Weismann.1834-1914) أذناب بقطع قام تورث ال املكتسبة الصفات أن أوضح 

 مما أذناب وهلا جيل كل تولد الفئران كانت ذلك من وبالرغم متتاليا جيال ٢٢ ملدة الفئران
.النظرية هذه وتالشت تورث ال املكتسبة الصفات أن أكد

 نسيج على حتتوى الكائنات أن على وتنص التوالدى النسيج استمرار نظرية ويزمان قدمو•
 النسيج وهذا التكاثر عملية ىف بدورها تشترك الىت اجلاميطات ينتج متخصص توالدى
.جيل بعد جيل ويستمر اخلليقة بدء منذ الوجود مستمر



Gregor Mendel (1822-1844)

ظهور علم الوراثة
Gregor( مندل جرحيور جتارب تعترب Mendel    البسلة نبات على أجراها الىت )1822-1844

  ظلت وقد Genetics احلديث الوراثة علم ظهور بداية هى ١٨٦٦ ىف بنتائجها ونشر )األكل بسلة(
 تشريماك هم العلماء من ثالث بواسطة ١٩٠٠ سنة ىف أكتشافها أعيد حىت الكتمان طى ىف النتائج هذه

)هوالندى( فريز دى – )أملاىن( كورنز )منساوى(

1900 - Carl Correns, Hugo deVries, and Erich von Tschermak rediscover and confirm Mendel’s laws
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 factors عوامل حتكمها الوراثية الصفات أن مندل أكتشف   
 حالياً العوامل هذه وتعرف ثابتة بطريقة آخر إىل جيل من تنتقل
.genes اجلينات باسم

 من األصل طبق صورة دائما يكون لالبناء املورث العامل•
.اآلباء ىف املوجود العامل

 .اآلباء صفات يكتسب حيملها الذى لفرد•
 صفاته ىف يشبهه offspring نسال يعطى دائما فالكائن•

 قمح نبات تعطى القمح وحبة إنسان يعطى فاالنسان .العامة
.وهكذا

 ملعرفة والتفكري بالبحث العلماء أهتم املاضية القرون خالل•
 إىل جيل من ا تنتقل الىت والطريقة الوراثية املادة طبيعة وحتديد
.جيل



Chromosomes theoryنظریة الكروموسومات 
نظریة   ١٩٢٥سنة     Morganوضع مورجان •

التى نصت على أن الكروموسومات ھى  الكروموسومات 
كما عرفت   Genesحاملة المادة الوراثیة أو الـ

كروموسومات الجنس وأن الكروموسوم یحمل عدید من  
الجینات وتكون مرتبطة على نفس الكروموسوم



الوراثة والتطور
Genetic and Evolution

 Charles Darwin)١٩٤٠(نظریة داروین للتطور •
:تتلخص ھذه النظریة فیما یلى•
أن التشابھ بین الكائنات ناتج عن تسلسل النسب عن سلف •

.واحد مشترك
اإلختالفات المالحظة بین الكائنات یرجع الى التباعد  •

Divergences  الذى یسببھ اإلنتخاب الطبیعى.
وتفترض ھذه النظریة حدوث سلسلة من التغیرات ناتجة  •

.عن التنافس مما یؤدى الى اإلنتخاب الطبیعى



One gene-one enzymeنظریة جین لكل إنزیم 
•Beadle and Tatum )توصال الى نظریة جین واحد  )١٩٤١

.  ١٩٥٩لكل إنزیم ونال علیھا جائزة نوبل للعلوم الطبیة عام 
وتنص على أن كل جین مسئول عن تكوین نوع معین من 

.البروتینات أو اإلنزیمات

: DNAالتركیب البنائى للـ•
  Crickوالعالم اإلنجلیزى  Watsonتوصل العالم األمریكى •

للتركیب البنائى للحامض النووى یشرح قیھ البناء  )١٩٥٣(
.  الكیمیائى للكروموسوم وطریقة التكاثر للكروموسوم



اإلستنساخ 
Cloning Definitionتعريف اإلستنساخ        
  Asexual Reproductionاإلستنساخ هو تكاثر الجنسى 

  وإستحدث ىف احليوان حيدث ىف النبات 



  خطوات إستنساخ النعجة دوللى
Mammary للضرع الثديية الغدة من خاليا على احلصول مت• Gland Cellsللنعجة 

 اخللية لتجعل الغذائية العناصر ىف فقرية بيئة ىف ووضعت الرأس بيضاء دورست الفنلندية
 برجمة من لتغري اخللية حتفيز من أمكنهم مما اإلنقسام عن فيه تتوقف سكون دور ىف تدخل
. اجلنني خاليا ىف احلال هو كما للنشاط قابلة حالة ىف كلها لتصبح الوراثية مادا

  شعرية ميكروسكوبية أنبوبة بواسطة اخللية هذه لنواة Suction شفط عمل مت•
 Suction عمل ومت أخرى نعجة من خمصبة غري بويضة على احلصول مت الوقت نفس ىف•

  الكيفية بنفس لنواا
 نواة ا بيضة خلية لتصبح نواا من إفراغها بعد البويضة ىف املعطية اخللية نواة وضعت•

2n
 تتهياء حىت خاصة بطريقة كهربائية بشحنة2n النواة ذات البيضة خلية معاملة أجريت•

 2n نواة ا زجيوت خلية إىل اخللية هذه فتحولت املنوى احليوان بفعل إخصاا مت لو كما
 املعمل ىف لتنقسم وجهت اخللية هذه املعطية باخللية النواة حملتوى نواا حمتوى ىف مماثلة

Manuela الـ بإسم املعروف اجلنيىن التكوين اإلنقسام من مراحل عدة بعد وتعطى
 جنحت حيث الرأس سوداء إسكتلندية شاه رحم ىف اجلنينية الكتلة هذه زرعت ذلك بعد•

 النعجة الشاه وضعت احلمل فترة وبعد احلمل وحدث الرحم ىف الكتلة هلذه العلوق عملية
.... الرأس البيضاء الفنلندية دورست النعجة وهو  املعطى لألصل املماثلة  دوللى
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How Ian Wilmut Made Dolly 3
Egg Preparation
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Inserting The Donor Nucleus
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How Ian Wilmut Made Dolly 5
Initiating Development
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