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 بايلوجيا الحفظ بالتبريد الشديد : حفظ الموروثات النباتية

Germplasm preservation: Cryobiology 

 مناطق على الضغط ازداد السكان، عدد فً األخٌرة السنوات فً كبٌرة زٌادة حصول مع        

 النباتات أعداد فً  دٌداًا  انخخاضاًا  عنه نتج الذي األمر األخرى، األرض ثروة مصادر و الغابات

مما ادى الى تعرض العدٌد من هذه النباتات الى خطر , ااتصادٌاًا  المهمة النباتٌة واألنواع الطبٌة

العالميت في السنىاث األخيرة لحمايت وحفظ محاوالث على المستىياث  لهذا جرث ,االنقراض

النباتاث خاصت المهددة منها، إضافت إلى األنىاع النباتيت التي ال تستعمل حالياً ولكنها قد أنىاع 

اذ توفر هذه العملٌة الخطوط  .تكىو ممدداً مهماً في  رامم تر يت وتحسيي النباث مستتببً 

 .الوراثٌة الالزمة لعمل مربً النبات فً اي وات ٌحتاجونها فٌه الستخدامها فً تحسٌن النبات

بانها العملٌة التً ٌجري بموجبها جمع المصادر الوراثٌة  لذا  تعرف عملية حفظ المادة الوراثية

واد جرت المحاوالت لحماٌة المورثات النباتٌة عن  .لألصناف المزروعة وحخظها وتقٌٌمها

 : طرٌق حخظها بطرٌقتٌن هما

والذي ٌهدف الى الحخاظ على المورثات   In-situe preservationالحخظ فً المواع  -1

 Biosphereالنباتٌة فً بٌئتها الطبٌعٌة عن طرٌق ان اء المحمٌات الباٌولوجٌة 

resreves  ,وٌعد التدهور نتٌجة المخاطر . والمتنزهات الوطنٌة والمحمٌات العامة

 .البٌئٌة المحتملة من اهم العوامل المحددة لهذا النوع من طرق الحخظ

وهً الطرٌقة الرئٌسٌة لحخظ   Ex-situs preservationخارج المواع الحخظ  -2

إذ ٌمكن توفٌر ظروف مناسبة من خالل تأسٌس بنك جٌنات توكل , المورثات النباتٌة

الٌه مهمة حخظ المادة الوراثٌة من بذور الى مزارع نسٌجٌة ولكً ٌكون بنك الجٌنات 

الوراثٌة والعناصر المؤثرة فً هذه ناجحاًا ٌجب ان تتوفر معرفة كبٌرة فً التراكٌب 

   .   التراكٌب

اال ان هذه ,  ٌوعاًا لخزن المورثات النباتٌة للنباتات المكثرة بالبذور كثرالات كل البذور المادة  

 :الطرٌقة تكتنخها بعض الم اكل والمعواات ومنها

ات الح رٌة او تلخها نتٌجة المسببات المرضٌة واالف, فقدان حٌوٌة البذور بمرور الوات -3

 .المحمولة بالبذور وغٌرها من العوامل

لعدم  التابعة لألصناف واالنواع المكثرة خضرٌاًا  الم اكل المتعلقة بحخظ السالالت -4

 .انتاجها للبذور

وبالنظر لهذه الم اكل فان من بٌن البدائل التً تم تطبٌقها فً هذا المجال هو استخدام تقانة 

اذ تمتاز هذه التقانة بمٌزات , تعد طرٌقة فعالة لتحقٌق هذا الهدفزراعة االنسجة النباتٌة التً 

 :عدٌدة منها

 المساحة المخصصة لحخظ المادة الوراثٌة ٌكون صغٌرة نسبٌاًا  -1

 .واآلفاتاالنسجة النباتٌة التً تم حخظها تكون خالٌة من االمراض  -2
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تم حخظه  نسٌج الكالس او الخطوط الخلوٌة ٌمكن ان تستعمل فً مضاعخة االصل الذي -3

 .اما بتكوٌن اجنة جسمٌة او بتكوٌن االعضاء

المواد النباتٌة المحخوظة غٌر خاضعة للحجز الزراعً بسبب خلوها من االمراض  -4

 .واآلفات مما ٌسهل تداولها بٌن الدول والمناطق

  .تجنب المخاطر المتعلقة بخقدان المصادر الوراثٌة نتٌجة الكوارث البٌئٌة -5

 :المستخدمة فً حخظ المادة الوراثٌة خارج الجسم الحً هً النباتٌة من االجزاءو

 .كما فً التبغ والصنوبر Embryoidsاالجنة الجسمٌة  -1

 .كما فً القرنخل والبطاطا Shoot tipsالقمم النامٌة  -2

 .كما فً الداوودي Callus culturesمزارع الكالس -3

 .لكما فً الخلف  Cell suspension culturesمزارع الخالٌا المعلقة -4

  .كما فً الجزر  Protoplast culturesمزارع البروتوبالست -5

 :طرق حفظ المادة الوراثية خارج الجسم الحي

ان العدٌد من طرق العمل اد تم تجربتها واد الق اسم منها نجاحاًا جٌداًا وبالرغم من وجود      

 :دلت على وجود طرٌقتٌن رئٌسٌتٌن للحخظبعض المعواات اال ان التجارب 

  Cryopresrevationطرٌقة الحخظ بالتجمٌد : اوال

تحت الخزن ٌمكن ان ٌعرف بانه الطرٌقة المستخدمة لحخظ نسٌج الكالس او الخطوط الخلوٌة 

م وعند الخزن  196ْعلى درجة ــ  Liquid Nitrogenبالتجمٌد بواسطة النتروجٌن السائل 

كل كامل وت مل هذه التقانة الخطوات تحت هذه الدرجة فان الخالٌا النباتٌة ٌتواف ن اطها بش

 :التالٌة

ابل البدء بالحخظ بالتجمٌد فان هناك معامالت خاصة ٌجب  Pre growthمرحلة الـ  -1

اجراؤها على الخطوط الخلوٌة او الكالس الذي من المخترض ان ٌحخظ وهذه المعامالت 

 :-االولٌة تختلف باختالف المادة النباتٌة ومنها

 .ساعة 48النامٌة المزروعة لمدة اصٌرة فً التبرٌد لمدة تحضٌن القمم  - أ

من مركب % 5زراعة القمم النامٌة او الكالس فً اوساط حاوٌة على  - ب

(DMSO)Dimethyl Sulfoxid  . 

 . Dchydration( التجخٌف)سحب الماء من الخالٌا  - ت

 .عملٌة التجمٌدهذه الطرق ٌجري اتباعها لتقلٌل التأثٌر الضار للصدمة او ال د الناتج من 

ٌتم هذه العملٌة : الحماٌة او الوااٌة من تأثٌر التجمٌد Cryoprotectionمرحلة الـ  -2

بموجبها منع تكوٌن البلورات الثلجٌة فً الخالٌا وحماٌتها كذلك من التأثٌر السمً للمواد 
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المرجلة الذائبة فً الساٌتوبالزم داخل الخالٌا والناتجة عن عملٌة سحب الماء من الخالٌا فً 

ولتحقٌق هذا الغرض تضاف بعض المواد الكٌمٌائٌة للوسط الغذائً تسمى المواد . سابقةال

والتً تضاف الى الوسط الغذائً الخاص  Cryoprotectantsالوااٌة من االنجماد 

بزراعة االجزاء النباتٌة التً ٌراد حخظها بالتجمٌد الزمهرٌري وذلك لمنع تكوٌن البلورات 

اذ ان الحافات الحادة لهذه البلورات الثلجٌة تسبب  رة داخل الخالٌا اثناء التجمٌدالثلجٌة الكبً

الوااٌة تمزٌق االغ ٌة والجدار الخلوي وبالتالً موت الخالٌا وهناك نوعان من هذه المواد 

 :هً

هذه المواد  :  Permeating cryoprotectantsالمواد الوااٌة من االنجماد النافذة  –أ 

الذي ٌعد اكثر   DMSOالـتستطٌع النخوذ الى داخل االنسجة التً ٌراد حخظها مثل مركب 

  Glycerolالمواد المستخدمة فً حخظ االنسجة النباتٌة فضال عن مواد اخرى مثل الكلٌسٌرول

 . Methanol والمٌثانول

 Non permeating cryoprotectants المواد الوااٌة من االنجماد غٌر النافذة  -ب  

 Dextranهذه المواد ال تستطٌع النخوذ الى داخل االنسجة مثل السكروز والمانٌتول و الـ 

(  PVP)والسكرٌات الكحولٌة وبعض البولٌمرات ذات االوزان الجزٌئٌة العالٌة مثل الـ 

Polyvinyl pyrolidonc. 

لمراد حخظها ابل التجمٌد بعد معاملة االجزاء النباتٌة ا Freezing stageمرحلة التجمٌد  -3

المناسب تنقل الى انابٌب  cryoprotectantوزراعتها فً اوساط غذائٌة حاوٌة على الـ 

خاصة تحتوي على سداد محكم خاص بالتجمٌد وتحخظ فً اجهزة تبرٌد ( انبوالت)صغٌرة 

وهناك طرق مختلخة للتجمٌد تختلف حسب طبٌعة النسٌج . خاصة مجهزة بالنتروجٌن السائل

 :المراد حخظه ومنهالنباتً ا

ٌتم فً هذه الطرٌقة تقلٌل درجة   Slow freezing method يءالتجمٌد البط - أ

داٌقة ابتداءًا من درجة الصخر المئوي وحتى / درجة مئوٌة 4الى  0.5الحرارة بمعدل 

 .م ثم تنقل بعدها الى النتروجٌن السائل 100ْوصولها الى  ـــ

وفٌها ٌتم نقل االجزاء النباتٌة مبا رة  Rapid freezing methodالتجمٌد السرٌع  - ب

 .م 196ْالى النتروجٌن السائل على درجة ـــ

ٌتم فً هذه الطرٌقة البدء  Step wise freezing methodالتجمٌد التدرٌجً  - ت

داٌقة ثم تنقل بسرعة الى النتروجٌن  30داٌقة لمدة /م 5ْ-1بخخض درجة الحرارة 

 .السائل

فً هذه الطرٌقة تجخف االجزاء النباتٌة  Dry freezing methodالتجمٌد الجاف  - ث

بوضعها بالخرن او تجخف تحت الضغط ثم تزرع فً وسط غذائً حاوي المزروعة 
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للوااٌة من اضرار % 10او الكلٌسٌرول بتركٌز % 8-5بتركٌز  DMSOعلى 

 .البلورات الثلجٌة ثم تنقل الى النتروجٌن السائل

 

وهذه العملٌة تجري بعد التجمٌد عندما ٌراد انهاء حالة  Thawing stageمرحلة الذوبان  -4

المزارع وٌمكن تحقٌق ذلك بتغطٌس االنابٌب المجمدة بالماء الحار  نمو الخزن ومعاودة

ثانٌة ثم تغسل بالماء عدة مرات إلزالة المادة الوااٌة من االنجماد  90م لمدة  40ْ-37بدرجة 

Cryoprotectants المزروعة فً الوسط الغذائً فً حمام ثلجً  بعدها توضع النباتات

 .لخترة اصٌرة

وهً عملٌة نقل الخالٌا او االعضاء   Reculture stageمرحلة اعادة الزراعة  -5

وتطورها وذلك بعد المزروعة بعد حخظها بالتجمٌد الى االوساط الغذائٌة المناسبة لنموها 

  .عملٌة الذوبان

   Assessment of cell viability after thawingتحدٌد حٌوٌة الخالٌا بعد الذوبان

القدرة على النمو من جدٌد ولذلك ٌجب ان الخالٌا المجمدة بعد الذوبان ال تسترجع جمٌعها    

وب كل عام تستخدم طرق التصبٌغ المختلخة لتحقٌق هذا , معرفة او تقدٌر حٌوٌة هذه الخالٌا

 :الغرض وباستخدام احدى الصبغات التالٌة

   FDAصبغة الـ -1

 صبغة اٌخان الزرااء -2

   Phenol safranineصبغة  -3

   triphenyl tetrazolium chloride-2,3,5صبغة الـ  -4

المدروسة وعلى الرغم من ذلك فان هذه الطرق جمٌعا ال تعكس الصورة الحقٌقٌة لحٌوٌة الخالٌا 

الخالٌا على إذ ٌتم حساب عدد , ولذلك تتبع طرق اٌاس نمو الخالٌا بالمختبر لتحدٌد الحٌوٌة

 :فترات معٌنة من النمو وتطبٌق المعادلة التالٌة

 %=حٌوٌة الخالٌا بعد الذوبان
 عدد الخاليا او االعضاء النامية

×100 
 عدد الخاليا او االعضاء بعد الذوبان

          

   Slow growing methods النمو بإبطاءطرٌقة الحخظ : ثانٌاًا 

االجزاء النباتٌة او المزارع الخلوٌة ٌبطئ باتباع طرق مختلخة سواء فً هذه الطرٌقة فان نمو 

الطرٌقة فان الخعالٌات  فً هذه. بمكونات الوسط الغذائً او الظروف البٌئٌة المحٌطة بالتالعب

الحٌوٌة للخالٌا او االنسجة تنخخض الى ادنى حد ممكن ولكنها ال تتواف كما ٌحدث فً الحخظ 

وٌمكن تقلٌل نمو المزارع باعتماد . ها توفر فرصة اكبر لنجاح الزروعاتبالتجمٌد وبالتالً فأن

 :احدى الطرق التالٌة
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 .م 9ْ-4خخض درجة حرارة التحضٌن الى  -1

 .اضافة مواد تزٌد من الضغط االزموزي للوسط الغذائً -2

 .الى الوسط الغذائً Plant growth retandantsاضافة المواد المعواة للنمو  -3

 .فً البطاطا  Microtubersضاء الخازنة مثل الدرنات الداٌقة تحخٌز تكوٌن االع -4

  Minimal mediumالزراعة فً وسط غذائً بسٌط  -5

ان حخظ الزروعات عن طرٌق ابطاء نموها له اهمٌة فً مجال االكثار الداٌق للنباتات البستنٌة 

 .وذلك بحخظ انواع نباتٌة معٌنة لحٌن توفر الطلب علٌها فً االسواق

 


