
 المحاضرة االولى

 البالزميدات

على شكل دوائر   ”DNA”البالزميدات عناصر وراثية من جزيئات د ن ا

صغيرة ، متواجدة داخل سيتوبالزم الخلية البكتيرية، خارج الكروموسوم 

تتكاثر بصورة مستقلة ، فانها الكروموسوممنفصلة عن البكتيري، والنها 

عنه، إال أن هناك بالزميدات يرتبط تضاعفها في الخلية بتضاعف 

النسخ  وتختلف البالزميدات عن بعضها في الحجم وأعداد. الكروموسوم

وتحمل البالزميدات جينات تضيف للخلية صفات الموجودة بالخلية، 

وال تؤثر على حيوية الخاليا،  أنها غير ضرورية لحياة الخلية،، إال إضافية

ويدل على ذلك أنه يمكن لبعض المواد الكيماوية أزالة البالزميدات من 

كتيرية الخلية عن طريق وقف تكاثرها، وباستمرار تضاعف الخاليا الب

يتناقص اعداد البالزميدات حتى نحصل على خاليا بكتيرية خالية من 

 .cured cellsالبالزميدات 

 

 
  

 شكل يبين حجم البالزميد مقارنة بالكروموسوم

 

 شكل يبين اختالف احجام البالزميدات وانواعها داخل الخلية البكتيرية وحجم البالزميد مقارنة بالكروموسوم
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بة لجرام باحتوائها على وتمتاز كل من الخاليا البكتيرية الموجبة والسال

البالزميدات، إال أن هناك اختالف في طرق استخالص البالزميدات من 

البكتيرات الموجبة والسالبة لجرام، يرجع ذلك الختالف تركيب الجدار 

داخل الخلية   (copy number)الخلوي وعدد نُسخ نوع البالزميد الواحد

الموجبة اقل بكثير عنه في البكتيرية، فنجد أن عدد نسخ النوع الواحد في 

الخلية البكتيرية السالبة الجرم، مما يؤثر في كفاءة وسهولة عملية عزل 

  البالزميدات، عالوة على اختالف طرق العزل

   

 

والخلية البكتيرية ( يمين)شكل يوضح االختالفات الجوهرية بين الجدار الخلوي البكتيري للخلية السالبة 

 (يسار)الموجبة لجرام 

ستخدامها كأداة في نقل ال ”Vectors“يطلق على البالزميدات نواقل 

يمكن للباحثين المختصين الجينات من وإلى الكائنات بعضها البعض، وعليه 

" الجينات"الدخال صفات وراثية ( النواقل)تركيب البالزميدات التحكم في 

مرغوبة، ومن ثم ادخالها إما داخل الخميرة أو إعادة إدخالها للخلية 

البكتيرية، بغرض االستفادة من خاصية التكاثر الذاتي لها، وعليه انتاج 
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 Cloningكميات كبيرة من هذه الجينات، تسمى هذه العملية بالكلونه 

 . اى االستنساخ( الناقل)البالزميد  ادخال جين معين واندماجه معبمعنى 

 

 الحية   في نقل الجينات من وإلى الكائنات ”Vectors“ح اسخدام البالزميدات كنواقل شكل يوض

وللتشابه ما بين البالزميدات والفيروسات الصغيرة من حيث وجود الحمض 

النووي والقدرة على نقل الموروثات، فيما عدا عدم احتواء البالزميدات 

دات ضرر لعائلها، على طبقة خارجية من البروتين، وال تسبب البالزمي

بعكس عالقة الفيروس بعائلة وما يسببه من ضرر، أدى ذلك إلى األعتقاد 

نظريا أن الفيروسات المنتشرة في األصل ما هي إال بالزميدات واكتسبت 

 .بروتيني خارجي و أصبحت فيروسا   غالف

وتختلف البالزميد عن بعضها البعض من حيث الوزن الجزئ فمنها 

 بير، وبالتالي تختلف في حملها للجينات، فمنها ما الالصغير ومنها الك

 .يحتوي على أي جين، بينما هناك أنواع كبيرة تحتوي على عدة جينات
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بنوع من االقتران أو  د ن أ ويمكن لبعض انواع من الخاليا البكتيرية تبادل

بين خاليا بكتيرية قريبة من   Conjugationما يسمى بالتزاوج الجنسي

من الناحية التقسيمية أو من نفس الجنس، ويشتمل االقتران  بعضها البعض

تمتلك )  خاليا بكتيرية مذكرة المباشر من نوع واحد من د ن أ على انتقال

لتميزه بجينات لها القدرة على االنتقال ( Sex Plasmidبالزميد الخصوبة 

ثية وبانتقال الـ دن أ، تنتقل الصفات الورا. والحركة إلى خلية أخرى مؤنثة

فإذا كانت الخاليا ". المستقبلة"إلى المؤنثة " المعطية"من الخاليا مذكرة 

الممكن أن  البكتيرية مقاومة لنوع معين من المضادات الحيوية مثال ، فمن

 .تنقل هذه الصفة المميَّزة إلى خاليا بكتيرية غير مقاومة

 

 

/ هو نقل د ن أ من خلية بكتيرية معطية  E.coli أو التزاوج الجنسي في خاليا من  صورة تظهر االقتران

  sexيطلق عليه البيلي الخصوبة  من خالل أنبوب( السفلى) F-/ مؤنثة/إلى أخرى مستقبلة( العليا) +F/ مذكرة

pilus صال خلية بأخرىأنواع البيلي خاص بأت يصل بين الخليتين، وهو نوع من. 

وقد أدى ذلك إلي استخدام البالزميدات في تقنيات وأبحاث الهندسة الوراثية 

الخاليا إلى  Gene transfer نقل الجينات  والتعامل مع الجينات من خالل

نباتات أخرى أو حيوانات أو البكتيرية أو إلي خاليا كائنات راقية سواء 

مراض أو تحسين معدالت نموها أو كائنات حية أخرى لتحسين مقاومتها لأل

تحسين أى صفات أخرى مطلوبة، العالج الوراثى عن طريق إدخال جينات 

إلى خاليا اإلنسان المريض وراثيا لتعديل تركيبه الوراثى إلى التركيب 

  الطبيعى واإلنتاج المكثف لبعض الجزيئات الكيميائية الحيوية 

Biochemical molecules ى عالج بعض األمراض والتى لها أهمية ف

مثل هرمون األنسولين وهرمون النمو أو أى جزئيات كيميائية حيوية لها 

 .بثورة الهندسة الوراثيةفيما يعرف  أهمية تجارية أخرى،
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