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 االنزيمات االزمة في الهندسة الوراثية

وعزل القطع الناتجة الختٌار   DNAالحامض النووي تقطٌعتتطلب الهندسة الوراثٌة  

ر هذه القطع لجعلها مناسبة او معاملة هذه القطع تحويكما قد تتطلب هذه العملٌات . المناسب منها

مع ناقل مناسب او قطع إضافٌة لزٌادة كفاءة  او لحامهاإلضافة او ازالة مجامٌع كٌمٌائٌة معٌنة 

تتم جمٌع هذه العملٌات عن طرٌق عمل مجموعة كبٌرة من االنزٌمات التً ٌطلق . الهندسة

إذ ان الهندسة الوراثٌة فً حقٌقة االمر بدأت مع بزوغ . انزيمات الهندسة الوراثيةعلٌها 

ٌمات فقد قسمت تبعاً لذلك الى واكتشاف هذه االنزٌمات ونظراً الختالف وظائف هذه االنز

 :مجامٌع رئٌسة هً خمس

  Nucleasesانزٌمات هدم االحماض النووٌة -1

   Ligasesانزٌمات اللحام -2

  Polymerasesانزٌمات البلمرة  -3

  Modifying enzymesانزٌمات التحوٌر  -4

  Topoisomerasesانزٌمات إزالة االنطباق  -5

 النووية االحماض هدم انزيمات Nucleases 

احد اهم االدوات التً تمكن من سهولة التعامل مع الحامض  DNAتمثل انزٌمات قطع الـ 

حٌث  توجد فً خالٌا البكترٌا كجزء من آلٌة وقائٌة تسمى نظام  القطع والتحوٌروهً , النووي

 DNAدخٌل ٌظهر فً الخلٌة ومن ناحٌة اخرى تقوم بتحوٌر  DNAتقوم بالتحلل المائً ألي 

بإضافة مجموعة مٌثاٌل لبعض القواعد فً مناطق   Methylationامثلته الخلٌة عن طرٌق

تعمل هذه االنزٌمات على استهداف  . الموجود فً الخلٌة DNAنشاط االنزٌم لمنعه من قطع 

بعضها  التً تربط النٌوكلٌوتٌدات Phosphodiester bondsرابطة الفسفور ثنائً االستر

تقسم انزٌمات الى نوعٌن , ببعض طولٌاً والتً تمثل العمود الفقري لسالسل االحماض النووٌة

 :اساسٌٌن هما

 تقوم بالقطع خاللوهً االنزٌمات التً :   endonucleaseانزٌمات القطع الداخلٌة -1

التً ٌنتجها االنزٌم على موضع القطع وٌحدد   DNAوتعتمد قطعة الـ, DNAجدٌلة الـ 

ف القطع لإلنزٌم نوع نهاٌات الجزء المقطوع وٌترتب على ذلك ثالث انواع محتملة طر

ال توجد بها قواعد فردٌة حرة  Blunt اوعمٌاء ألنواع االجزاء المنتجة وهً قطع مصمتة

إذ ٌنتج  (1-4)فً الشكل كما  '5بارزة وقط لها نهاٌات  '3وقطع لها نهاٌات 

قطع بارزة  EcoRIواالنزٌم  PstIنهاٌة مصمتة فً حٌن ٌنتج االنزٌم   HaeIIIاالنزٌم

cohesive ٌمكن لها ان تتزاوج مع قواعد متوالٌات اتحادٌة ناتجة عن نفس االنزٌم  لزجة

 ,(2-4)الشكل كما هو مبٌن فً  rDNAوبالتالً ٌمكن انتاج 
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 .دمة فً تطبٌقات الهندسة الوراثٌةاخلٌة المستخوٌظهر الجدول التالً اهم انزٌمات القطع الد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

من  DNAوهً االنزٌمات التً تقطع الـ : exonuclease انزٌمات القطع الخارجٌة -2

إذ تستهدف هذه االنزٌمات نفس االواصر التً تستهدفها انزٌمات القطع , االطراف

مؤدٌة الى انتاج وحدات مفردة  الداخلٌة اال انها تختلف عنها فً الموقع الطرفً لعملها

 .لى االغلب من النٌوكلٌوتٌداتع

تعمل هذه االنزٌمات على اعادة روابط الفوسفور ثنائً االستر : Ligasesانزٌمات اللحام  -2

إذ تعمل على  .تكون على عكس وظٌفة االنزٌم القاطعةوهً بهذا الوظٌفة . بٌن النٌوكلٌوتٌدات

فً النٌوكلٌوتٌدات مع مجامٌع   OH-3د فً النهاٌة الثالثةلحام مناطق مجامٌع الهٌدروكسً

وتكوٌن روابط الفوسفور ثنائٌة  للنٌوكلٌوتٌدات المجاورة لها  P-5الفوسفات فً النهاٌة الخامسة

تعمل  الو. او استصالحه او تركٌبة DNAاالستر وذلك اثناء تضاعف الحامض النووي 

ولكن تساعد , انزٌمات اللحام على تولٌد الروابط الهٌدروجٌنٌة التً تربط القواعد النتروجٌنٌة

االواصر الهٌدروجٌنٌة بٌن قواعد النٌوكلٌوتٌدات المتكاملة على توفٌر فرصة اكبر لاللتقاء 
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ة وهو ما إذ ال تعمل اال بعد التقاء النهاٌات الصحٌح, ٌح فً حالة وجود النهاٌات اللزجةالصح

لذلك ٌستخدم تركٌز عاِل من الحامض النووي مختبرٌاً فً عملٌة اللحام لزٌادة , تحدده الصدفة

فضال عن تركٌز انزٌم اللحام ونوع النهاٌات والظروف الفٌزٌائٌة الصحٌحة , هذه الفرصة

 .التفاعالت والتً تعمل مجتمعة فً سرعة حصول العملٌةالالزمة لمثل هذه 

تعمل انزٌمات على تصنٌع سالسل جدٌدة من الحامض : Polymerasesة انزٌمات البلمر -3

وتعمل معظم انزٌمات البلمرة . RNAاو   DNAالنووي المتمم لقالب من الحامض النووي

. مستخدمة قالب مزدوج بحٌث ان هناك منطقة تعمل كبادئة ٌبدأ منها تصنٌع السلسلة الجدٌدة

تستخدم حالٌاً فً  لك فان هناك اربعة انزٌماتهناك عدة طرز من انزٌمات البلمرة ومع ذ

 :مجال الهندسة الوراثٌة وهً

ٌعمل هذا االنزٌم المعزول من بكترٌا , او ما ٌدعى بأنزٌم كورنبرج  DNA Polymerase I - أ

القولون على تمٌز المناطق الصغٌرة المفردة الشرٌط فً االشرطة المزدوجة للحامض 

إذ ٌعمل هذا االنزٌم على البدء فً بناء , ٌوكلٌوتٌدات قلٌلة والناتجة عن فقدان ن  DNAالنووي

ونظراً لوجود نشاط , هذا الفراغ اعتباراً من  النهاٌة الثالثة مستخدماً الشرٌط االخر كقالب له

هدم فً هذا االنزٌم إضافة لنشاط البناء فأنه ٌقوم بهدم شرٌط الحامض النووي من الجانب 

اما مختبرٌاَ فان هذا االنزٌم ٌعمل على شرٌط مفرد . الجدٌد االخر واستكمال بناء الشرٌط

نهاٌة هٌدروكسٌلٌة اضافة الى النٌوكلٌوتٌدات  حامض كقالب بوجود بادئة قصٌرة ذاتلل

 .(10-3)الحظ الشكل ثانً مكمل للقالب ونات المغنٌسٌوم لتصنٌع شرٌطواي
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وهو وحدة البناء المسؤولة عن نشاط البناء فً  Klenow fragmentانزٌم قطع كلٌنو  - ب

وٌستخدم على نطاق , إذ تم فصلة وتنقٌتة بشكل مستقل , السابق الذكر  Iانزٌم البلمرة رقم

 . DNAواسع فً بناء اشرطة الحامض النووي 

عزل هذا االنزٌم من الرواشح   Reverse transcriptaseانزٌم االستنساخ العكسً - ت

انزٌم البلمرة فً انه ٌستخدم قالباً مؤلفاً من شرٌط حامض  ٌختلف عن, المرتدة 

 .  DNAمة له من شرٌط لبناء نسخة متم  RNAنووي

المعزول من بكترٌا القولون وٌمكن استخدامه فً  RNAانزٌم بلمرة الحامض النووي  - ث

 . شفر لهملمورث او مورثات معٌن ألجل معرفة البروتٌن ال mRNAتصنٌع نسخ 

بعض طرق الهندسة الوراثٌة تحوٌراً تتطلب  Modifying enzymesر انزٌمات التحوي -4

للحامض النووي وذلك عن طرٌق اضافة او حذف بعض المجامٌع الكٌمٌائٌة بواسط هذا 

النوع من االنزٌمات وخصوصاً فٌما ٌتعلق بالحوامض النووٌة ذات النهاٌات العمٌاء 

وال عملٌة لحام النهاٌات اللزجة اسهل إذ تبقى فً جمٌع االح, وتحوٌلها الى نهاٌات لزجة 

 Alkalineومن اهم هذه االنزٌمات هو انزٌم الفوسفاتٌز القاعدي . من النهاٌات العمٌاء

phosphatase  الذي ٌعمل على ازالة مجموعة الفوسفات الموجودة فً النهاٌة الخامسة

 Polynucleotide kinaseوانزٌم كاٌنز متعدد النٌوكلٌوتٌد . الحامض النوويلقطع 

وانزٌم الترانسفٌرٌز . اً لالنزٌم السابق باضافة مجموعة فوسفاتيكسالذي ٌعمل عمالً ع

الذي ٌقوم بإضافة نٌوكلٌوتٌد او اكثر الى النهاٌة الهٌدروكسٌلٌة الثالثة لقطع  النهائً

 .الحامض النووي

تعمل ازالة البرم من  وهً االنزٌمات التً Topoisomerases االنطباق إزالة انزٌمات -5

ومن اشهر , لتسهٌل عمل انزٌمات البلمرة, شدٌدة االنطباق DNAانواع الحامض النووي 

 . Topoisomerase IIهذه االنزٌات انزٌم التوبواٌزمٌرٌز

  

 

     

 

   


