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 البروتوبالست 

 عزله وزراعته والتهجين الجسمي

Plant protoplast: Isolation, culture and somatic hybridization 

ٚاػؼ، ٚرورجؾ اٌقال٠ب اٌّغبٚهح  ٠ؾبؽ اٌغشبء اٌجالىِٟ ٌقال٠ب إٌجبد ثغلاه ١ٍٍٍٛىٞ

ثّعبٌغبد  ه٘بفظً فال٠ب إٌجبد ٚإىاٌخ عل٠ؤكٞ ٚ. ِع ثعؼٙب ثَّٕٛط ١ٍّه غٕٟ ثبٌجىز١ٓ

١ِىب١ٔى١خ أٚ إٔي١ّ٠خ إٌٝ إٔزبط فال٠ب ِغوكح ِٓ عله٘ب ِعيٌٚخ ٠طٍك ع١ٍٙب اٌجوٚرٛثالٍذ 

 ِؾبؽخاي ح اٌفوك٠خ اٌفعبٌخاٌّعيٚي، ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ أْ ٠طٍك عٍٝ اٌجوٚرٛثالٍذ اٌّعيٚي ثبٌقٍٟ

 Klerckelؽبٚي . ثغشبء ثالىِٟ وغالف فبهعٟ ٠ؾغي ث١ٓ اٌّؾ١ؾ اٌقبهعٟ ِٚىٛٔبد اٌق١ٍخ

عيي ثوٚرٛثالٍذ ِٓ فال٠ب ِٕىّشخ اٌجوٚرٛثالىَ ِٓ إٌجبربد اٌوال١خ عٓ ؽو٠ك  1892عبَ 

اٌجوٚرٛثالٍذ وبٔذ فالي اٌَز١ٕبد ٌٚىٓ اٌجلا٠خ اٌؾم١م١خ ٌألثؾبس ؽٛي . رمط١ع اٌقال٠ب ١ِىب١ٔى١بًا 

ثغبِعخ ٔٛرٕىٙبَ فٟ ثو٠طب١ٔب،  E. C. Cockingِٓ لجً  ِع ٔغبػ ٔيز علاه اٌق١ٍخ إٔي١ّ٠بًا 

 .ٚاٌزٟ أطجؾذ رمبٔخ ٚاٍعخ اأزشبه فبطخ ثعل أْ رٛفود إٔي٠ّبد ٔيز عله اٌقال٠ب رغبه٠بًا 

 النبات أبحاخ في للبروجوبالسث العملية العلمية الحطبيقات                         

 Plasmodesmata  فالي  ِٓ ثعؼٙب ِع اٌقال٠ب ِزعلكح األَٔغخ فٟ إٌجبد فال٠ب رورجؾ

 اٌؾ١خ اٌىبئٕبد ِٓ ِفوكح فال٠ب عٍٝ ٌٍؾظٛي ِّزبىاًا  ٔنبِبًا  إٌجبد ثوٚرٛثالٍذ ِياهز ٚرشىً

 ِٓ اٌقال٠ب ِال١٠ٓ عٍٝ اٌؾظٛي ٠ّىٓ. ع١ٍٙب ١َِطو ظوٚف رؾذ ٚظبئفٙب ٌلهاٍخ اٌوال١خ

 :ٟٚ٘ عل٠لح ألغواع رَزقلَ اٌغوصِٟٛ ٌٍٕنبَ ِّبصٍخ اٌجوٚرٛثالٍذ عيي

 إٌبشئخ اٌقال٠ب َِزعّواد فٟ اٌّطفواد اٍزقلاَ ٔز١غخ أٚ رٍمبئ١بًا  إٌبشئخ اٌطٛافو عيي 

 .ِفوكح ف١ٍخ  ِٓ

 اعً اٌؾظٛي عٍٝ ٔجبربد  اٌجوٚرٛثالٍذ ثبٍزعّبي إا اٌغ١َّخ اٌقال٠ب كِظ ٠ّىٓ ا ِٓ

 .فٟ اأٛاز اٌزٟ ٠ظعت اٌؾظٛي ِٕٙب عٍٝ أٛاز ٘غ١ٕخ  Hyprid plants٘غ١ٕخ

 اٌق١ٍخ أعؼبء إكفبي أٚ اٌلٔب فالي ِٓ اٌٛهاص١خ اٌزعل٠الد إعواء إِىب١ٔخ 

(Organelles) اٌجوٚرٛثالٍذ ثبٍزعّبي. 

 ٓإعبكح عٍٝ لبكهح إٌجبد فال٠ب وْٛ ِفوكح ف١ٍخ ِٓ وبٍِخ ٔجبربد عٍٝ اٌؾظٛي ٠ّى 

 (. Totipotent) اٌزى٠ٛٓ

  اٌع١ٍّبد ااٍب١ٍخ اٌّّٙخ فٟ رى٠ٛٓ اٌغله اٌق٠ٍٛخ ٌلهاٍخ فو٠لٔنبِبًا ٠عل. 
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 ٚااِزظبص إٌمً وع١ٍّبد اٌق٠ٍٛخ األغش١خ كهاٍخ فٟ علاًا  ِف١لح ِبكح اٌجوٚرٛثالٍذ 

 .األغش١خ ٚرواو١ت

 اٌق١ٍخ أعؼبء ٌعيي علا ِٕبٍجخ ِبكح اٌجوٚرٛثالٍذ (Organelles )ٚاٌىوٍِِٚٛٛبد 

ٚاكفبٌٙب  عٕٗفؼال عٓ رؼ١ّٓ اٌّٛاك اٌغو٠جخ , اٌعبىي ا١ٌَّه اٌق١ٍخ علاه غ١بة ثَجت

 .ٚاٌجالى١ِلاد ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّٛاك  DNAِضً اا٠ٛٔخ ٚلطع اٌـ فٟ اٌَب٠زٛثالىَ 

 عزل بروجوبالسث النبات Isolation of plant protoplasts 

اٌجوٚرٛثالٍذ ثطو٠مز١ٓ، ١ِىب١ٔى١خ ٚإٔي١ّ٠خ، ٌُٚ رعل ؽو٠مخ اٌعيي ا١ٌّىب١ٔىٟ عيي ٞ          

( اٌّجٍيِخ)رزؼّٓ اٌطو٠مخ لطع عله اٌقال٠ب إٌّىّشخ . مووٞاًا فٟرَزقلَ ع١ٍّبًا ثً أطجؾذ رأهٞ

: ٚف١ّب ٠ٍٟ رفبط١ً ؽو٠مخ اٌعيي اإلٔي١ّ٠خ. ثشفوح ؽبكح ٌزؾو٠و اٌجوٚرٛثالٍذ

ٚرزؼّٓ أهثع فطٛاد   :-د ِٓ فال٠ب األٚهاقعيي اٌجوٚرٛثالً: اٚاًا 

 .رعم١ُ األٚهاق .1

  .ٌٍٛهلخ( Lower epidermis)رمش١و ؽجمخ هل١مخ ِٓ األكِخ اٌَفٍٝ  .2

 .رؾؼ١ٓ اٌٛهلخ فٟ ِؾٍٛي اإلٔي٠ُ .3

 .عيي ٚرٕن١ف اٌجوٚرٛثالٍزبد .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثبٌطو٠مخ اٌّنوٛهح ٍبثمبًا رغٍت األٚهاق ا١ٌٍَّخ ِٓ ٔجبربد ٔب١ِخ فٟ اٌج١ذ اٌيعبعٟ ٚرعمُ     

 ،فٟ ِٛػٛز رعم١ُ اٌغيء إٌجبرٟ صُ رياي األكِخ اٌَفٍٝ ثٍّمؾ كل١ك صُ رمطع إٌٝ أعياء طغ١وح

  .ٚهاق اٌفز١ٌٌَٗٚٙٛخ رمش١و األكِخ رَزعًّ عبكح األ
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: ٌّعٍمبد اٌق٠ٍٛخاعيي اٌجوٚرٛثالٍذ ِٓ ِياهز اٌىبٌٌ ٚ: صب١ٔبًا 

ح ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ اٍزقلاِٙب لُإٌب١ِخ فبهط اٌغَُ اٌؾٟ ٟ٘ ِٛاك ٔجبر١خ ِع اٌيهٚعبد   

ِجبشوح فٟ ع١ٍّخ عيي اٌجوٚرٛثالٍزبد، ٚرعزجو اٌيهٚعبد إٌب١ِخ ثٕشبؽ فالي اٌطٛه ااٍٟ 

(Exponential phase) ٠ىفٟ غواَ ٚاؽل عبكح ِٓ ٚ, ِٛاك ِٕبٍجخ ٌع١ٍّخ عيي اٌجوٚرٛثالٍذ

اٌعٛاًِ عٓ ؽو٠ك  Optimizationاٌجوٚرٛثالٍذ وّب ٠ّٚىٓ أِضٍخ اٌّٛاك إٌجبر١خ ٌعيي 

 ((Osmoticum( اٌّجٍيَ)اٌزغوثخ وزغ١١و اإلٔي٠ُ أٚ روو١يٖ ٚرغ١١و رواو١ي إٌّنُ ااٚىِٛىٞ 

  .ٚفزوح اٌؾؼٓ ٚٔٛز ا١ٌَٕظ

رزٛفو فٟ األٍٛاق َِزؾؼواد رغبه٠خ ِقزٍفخ ٌإلٔي٠ّبد ٌٚىٓ اٌفىوح ٟ٘ عّع أٔي٠ُ إماثخ ٚ 

ف١ؾخ اٌٍٛطٝ ٚإٔي٠ُ ٘ؼُ علاه اٌق١ٍخ فٟ ر١ٌٛفخ ِٕبٍجخ ٌؼّبْ رؾو٠و اوجو علك ِٓ اٌض

:- ٚعبكح رَزقلَ اإلٔي٠ّبد اٌزب١ٌخ. اٌجوٚرٛثالٍزبد ِٓ غواَ ٚاؽل ِٓ اٌّبكح إٌجبر١خ

1.  R-10 Cellulase              

2. Cellulase-Onozuka R-10 

3. Hemicellulase 

4. Pectinase 

5. Drieselase 

ٌٍٚعل٠ل ِٓ اٌؾباد ٠ىفٟ %. 2-0.5رَزعًّ ر١ٌٛفخ ِٓ ٘نٖ اإلٔي٠ّبد ثزوو١ي          

 pH )٠ؾؼو ِؾٍٛي مٚ. اٍزعّبي اإلٔي١ّ٠ٓ األٚي ٚاٌضبٟٔ ٌزؾو٠و اوجو علك ِٓ اٌجوٚرٛثالٍذ

CaCl2 (mM V )ٍٛهثزٛي أٚ ِبٔزٛي ؽبٚٞ عٍٝ و١ّخ ل١ٍٍخ ِٓ %( 15-10)فٟ ِؾٍٛي ( 5.5

ٚ٘نا  (Membrane filter)٠عمُ ِؾٍٛي اإلٔي٠ُ ثّظفبح غشبئ١خ . ٠خٌؼّبْ صجبر١خ األغش١خ اٌقٍٛ

إٌجبد أٚ ١َٔظ اٌىبٌٌ فٟ إؽجبق ثزوٞ ؽب٠ٚخ عٍٝ ِؾٍٛي  ِب ٠َّٝ ثبٌزعم١ُ اٌجبهك ٚرٛػع ٚهلخ

عٍٝ ٘ياى ( ٍبعخ  20-0.5 أؽ١بٔبًا )ٍبعخ  12-2ٚرؾؼٓ فزوح  Parafilmاإلٔي٠ُ ٚرقزُ ثبٌـ 

-50)ػٓ ٠وشؼ اٌّؾٍٛي فالي ِشجىبد ِٓ اٌّعلْ أٚ إٌب٠ٍْٛ ثعل اٌؼ.  َ 26ْ -24عٍٝ كهعخ 

100 µm ) ( اٌـ.....اٌقال٠ب غ١و اٌّٙؼِٛخ ٚاألَٔغخ ٚاٌقال٠ب اٌّىَوح)ٌٍزقٍض ِٓ اٌشٛائت

٠لاه اٌغٙبى عٍٝ ٍوعخ . صُ رٕمً إٌٝ أٔبث١ت عٙبى اٌطوك اٌّوويٞ اٌّعمّخ ماد األغط١خ اٌٌٍّٛجخ

(g100 )وواد طغ١وح  عٍٝ شىً اٌجوٚرٛثالٍزبد رغّعفذ(Pellets ) ٞٔز١غخ اٌطوك اٌّووي

 ث١ّٕب رياي اٌشٛائت اٌعبئّخ ثؾنه ٠ٚؼبف ِؾٍٛي اٌَٛهثزٛي غ١و اٌؾبٚٞ عٍٝ اإلٔي٠ُ إٌٝ

ِواد رياي اٌشٛائت ٠ٕٚمٝ ِؾٍٛي  3-2ٚثزىواه اٌع١ٍّخ  ,األٔبث١ت صُ ٠عبك اٌطوك اٌّوويٞ

ٚعٕل اٍزقلاَ ِؾٍٛي ٍىوٚى ثزوو١ي . فلِخ٠ٚغًَ ِٓ ثمب٠ب اأي٠ّبد اٌَّذ اٌجوٚرٛثالٍذ
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ٌّٚلح ( g 200)رطفٛ اٌجوٚرٛثالٍزبد ٚرزوٍت اٌشٛائت فالي كٚهاْ اٌغٙبى عٍٝ ٍوعخ % 20

رعيي اٌجوٚرٛثالٍذ اٌطبف١خ ثؾنه ثٛاٍطخ ِبطخ ِعمّخ ٚرغّع اٍزعّبٌٙب فٟ . كل١مخ ٚاؽلح

ٚرقفف  Haemocytometerرؾَت اعلاك اٌجوٚرٛثالٍذ ثبٍزعّبي عٙبى . اٌقطٛاد اٌالؽمخ

ٍُ/علك)إٌٝ روو١ي ِٕبٍت 
3

 .Osmoticum)) حاٌّجٍيَ اٌّبكح فٟ ٍٚؾ اٌيهاعخ اٌؾبٚٞ عٍٝ( 

 ىهاعخ اٌجوٚرٛثالٍذ   Protoplasts culture 

 :اثل عٕل ىهاعخ اٌجوٚرٛثالٍذ اٌّعيٚي ِواعبد إٌمبؽ اٌزب١ٌخ

 Osmotic pressure     اٌغٙل اٌزٕبػؾٟ -1

اٌجوٚرٛثالٍذ اٌّعيٌٚخ إٌٝ ؽّب٠خ رٕبػؾ١خ فٟ ٍٚؾ اٌيهاعخ ٌؾ١ٓ رىْٛ علاه رؾزبط   

٠ٕٚنُ اٌغٙل اٌزٕبػؾٟ ٌٍٍٛؾ إٌٝ ٔفٌ َِزٜٛ عٙل ِؾٍٛي اإلٔي٠ُ ِٚؾٍٛي . لٛٞ ؽٌٛٙب

عٍّبًا ثأْ إؽبٌخ فزوح اٌيهاعخ رؾذ عٙل رٕبػؾٟ عبٌٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٕزظ عٕٗ اٍّواه . اٌغًَ

ِع رىْٛ علاه اٌق١ٍخ  رله٠غ١ب فغ عٙل اٌٍٛؾ اٌزٕبػؾ٠ٟـ. اٌّياهز ٚرضج١ؾ ّٔٛ اٌىبٌٌ

ٚاأمَبِبد اٌق٠ٍٛخ اْ أقفبع اٌغٙل اٌؾبك هثّب ٠َجت أفغبه اٌجوٚرٛثالٍذ ٚاٌقال٠ب، عالٚح 

. عٍٝ رأص١وٖ فٟ ّٔٛ اٌقال٠ب

 Nutritional requirements     المغذٌات المطلوبة -2

على العموم، تتشابه المكونات األساسٌة لوسط زراعة البروتوبالست مع وسط زراعة   

إن إجراء بعض التعدٌالت فً نسب الكربون والنتروجٌن . B5و  MSالخلٌة، وهً أوساط 

والفٌتامٌنات ومنظمات النمو ٌمكن أن ٌكون لها تأثٌرات نافعة فً نجاة البروتوبالست وتكون 

تأثٌرا  دو ذلك واضحاً فً تركٌز أٌون االمونٌوم، فلقد وجد أن لالمونٌوممستعمرات الخالٌا، وٌب

. فً وسط زراعة بروتوبالست البطاطا وبعض أشجار الفاكهة و أنواع من العائلة المركبة سمٌا

ومن المحتمل أن تنمو البروتوبالست بكثافة منخفضة عند أغناء الوسط بالفٌتامٌنات والمركبات 

. وسط زراعة الكالس لزراعة بروتوبالست نفس النوع عمالمكن استي. العضوٌة المعقدة

  Growth regulators      منظمات النمو -3

تحوي جمٌع أوساط الزراعة على تولٌفة مناسبة من األوكسٌن والساٌتوكاٌنٌن لتنشٌط   

دون الحاجة إلى منظمات النمو  وٌمكن زراعة بعض أنواع البروتوبالست. نمو وانقسام الخالٌا

عموماً ٌمكن استخدام نفس تراكٌز وتولٌفات منظمات و ,بروتوبالست الحمضٌات كما فً حالة

 . النمو المستخدمة فً مزارع الخلٌة ألوساط زراعة البروتوبالست
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 Environment factors      اٌعٛاًِ اٌج١ئ١خ -4

لَبَ اٌجوٚرٛثالٍذ ٌنٌه فٟٙ ريهز رؾذ غبٌجبًا ِب رضجؾ شلح اإلػبءح اٌعب١ٌخ ع١ٍّخ اْ  

َ وّب ٚعل أْ ِعبٍِخ  26ْ-4اٌؼٛء اٌّعزُ أٚ اٌنالَ، ٚريهز عٍٝ كهعبد ؽواهح رزواٚػ ث١ٓ 

هٚرٛثالٍذ فٟ َ ٠ّىٓ اْ رؾَٓ أمَبَ اٌت 45ْعٍٝ كهعخ ( كلبئك 5)ؽواه٠خ ٌفزوح لظ١وح 

٠خ ٚاؽئخ أمَبَ دثفٛيأْ رٕشؾ مثنثخ ر١به وٙوثبئٟ ٚثشىً ِشبثٗ ٠ّىٓ  اٌؾٕطخ ٚاٌوى

pH (5.8-5.5 .)رّٕٛ ثوٚرٛثالٍذ اغٍت أٔٛاز إٌجبربد ثشىً ع١ل فٟ ٚ ,ثوٚرٛثالٍذاي

 culture density   كثافة الزراعة -5

، (الكثافة)الخلٌة /غالباً ما تعتمد زراعة البروتوبالست الناجحة على نسبة حجم الوسط  

وعلى العموم تزرع البروتوبالست بكثافة . تجربةوٌجب أن تحدد كثافة البروتوبالست المثالٌة بال

0.5-2 5x10  وعملٌاً تخفف تدرٌجٌاً كثافة زراعة الخالٌا  .الزراعة من وسط 3سم/بروتوبالست

 .فً الوسط ((Osmoticumالناشئة من البروتوبالست مع خفض متزامن للمبلزم 

ٚرؾف١ي٘ب عٍٝ اأمَبَ فٟ أٍٚبؽ ٍبئٍخ ٚأٍٚبؽ ِظٍجخ  ٌمكن زراعة البروتوبالست      

وّب ٠ّىٓ ر١ّٕزٙب فٟ ٍٚؾ ٍبئً ٌجعغ اٌٛلذ عٍٝ أْ رٕمً وزً اٌىٛاٌٌ اٌلل١مخ  ثبألوبه،

وّب  .Morphogenesis))ْ اٌزشى١ٍٟ ٞاٌّزىٛٔخ إٌٝ ٍٚؾ طٍت ٌّٕٛ إػبفٟ ٌٚع١ٍّخ اٌزىٛ

ِٓ ٚ ,أٚ ؽٍٟ اٌجوٚرٛثالٍذ عٍٝ ٍٚؾ طٍت اٌجزوٞ أؽجبقإٌشو فٟ ٠ّىٓ ىهاعزٗ  ثطو٠مخ 

 ٔجبد اٌٝ رطٛهائّٛ ٚٚاي ،فٛائل اٌطٍٟ ثبٌجوٚرٛثالٍذ ٟ٘ ٌٍٙٛخ ِشب٘لح وً فطٛاد اأمَبَ

 ٖ،فوكَٚاٌطٍٟ ٟ٘ رمبٔخ فبعٍخ إلٔزبط َِزعّواد ٔبشئخ ِٓ ف١ٍخ . هك٠خِٓ ثوٚرٛثالٍزبد ف وبًِ

فٟ اٌعل٠ل ٔزقبة ٍالاد ِٓ ف١ٍخ ِفوكح اٚثفبع١ٍخ فٟ أزقبة َِزعّواد فال٠ب ِفوكٖ، ٚظفذ 

 :ع١ٍّخ ٔشٛء إٌجبربد ِٓ ىهاعخ اٌجوٚرٛثالٍذ فطٛاد اٍب١ٍخ ٟ٘ٚرزؼّٓ  .ِٓ إٌجبربد

 اعبكح رى٠ٛٓ اٌغلاه اٌقٍٛٞ -1

أمَبَ اٌقال٠ب اٌّزىٛٔخ ِٕزغخ رغّعبد ف٠ٍٛخ طغ١وح رزطٛه اؽمبًا اٌٝ َِزعّواد  -2

 .ف٠ٍٛخ رّٕٛ اٌٝ وزً ِٓ اٌىبٌٌ

  Miller ٚSkoogاٌزٟ ٠ّىٓ ؽضٙب ثٛاٍطخ ٔنو٠خ  Organogenesisرى٠ٛٓ ااعؼبء  -3

 . Embryogenesisاٚ ؽش اٌىبٌٌ إٌبرظ عٍٝ رى٠ٛٓ ااعٕخ اٌغ١َّخ  -4
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 ألِبط اٌجوٚرٛثالٍذProtoplast fusion  

إْ ارؾبك . فٟ اٌطج١عخ رزىْٛ اٌج١ؼخ اٌّقظجخ ثّغّٛعخ ع١ٕبد عل٠لح ِٓ ارؾبك األِشبط  

 (Diploid)٠ع١ل اٌزؼبعف اٌىوٍِِٟٚٛٛ ( Haploid)اٌىوٍِِٟٚٛٛ  ااٍبًشبط أؽبك٠خ األَ

٠عزجو اٌزٍم١ؼ اٌقٍطٟ اؽل ِظبكه اٌزجب٠ٓ اٌٛهاصٟ اٌوئ١َ١خ ٚإْ علَ اٌزٛافك ٚعٍٝ . اٌطج١عٟ

َِز٠ٛبد ِقزٍفخ لجً ٚثعل اإلفظبة ٘ٛ اٌعبًِ اٌّؾلك ٌٕغبػ اٌزٍم١ؼ ث١ٓ األٔٛاز اٌّزجبعلح ٔجبر١بًا 

ٚاز إٌجبر١خ ٚا ٠ّىٓ اٌؾظٛي عٍٝ ٘غٓ ٌىً األْ. ٚثبٌزبٌٟ ٠زُ اٌؾفبظ عٍٝ طفبد إٌٛز ا١ٌّّيح

عبٚى درفزؼ رمبٔخ كِظ اٌجوٚرٛثالٍذ َِبٌه عل٠لح يٌنا . اٌّوغٛثخ ثأرجبز ثواِظ اٌزٙغ١ٓ اٌزم١ٍل٠خ

ٚرعوف رمبٔخ إٔزبط اٌٙغٓ ِٓ فالي كِظ اٌقال٠ب  .علَ اٌزٛافك اٌغَٕٟ ٚإٔزبط اٌٙغٓ اٌغ١َّخ

(. Somatic hybridization)ثلِظ اٌقال٠ب اٌغ١َّخ أٚ اٌزٙغ١ٓ اٌغَّٟ ( 2N)اٌغ١َّخ 

: رزؼّٓ اٌقطٛاد اٌزب١ٌخ٘نٖ  رٙغ١ٓايإْ فطٛاد 

. عيي اٌجوٚرٛثالٍذ - أ

 .رؾف١ي كِظ اٌغشبء اٌقٍٛٞ - ة

 .(Organelles)فٍؾ اٌَب٠زٛثالىِبد ٚاعؼبء اٌق١ٍخ  - د

 .فالي ىهاعخ ف١ٍخ اٌٙغ١ٓ( Synkaryones)رىْٛ اا٠ٛٔخ اٌّؤٌفخ  - س

 .أزقبة ٔٛارظ اٌلِظ - ط

 .افالف إٌجبربد اٌٙغ١ٕخ - ػ

 .اٌزٛط١ف اٌغي٠ئٟ ٚاٌجب٠ٛو١ّ١بئٟ ٌالفالف اا١ٌٚخ ٌٕٚجبربد ااع١بي اٌالؽمخ - ؿ

إْ ع١ٍّخ كِظ اٌجوٚرٛثالٍزبد ٟ٘ ع١ٍّخ غ١و ٔٛع١خ ٚثبٌزبٌٟ ٠ّىٓ كِظ أٞ ٔٛع١ٓ ِٓ  

 اد اٌزوو١ت غ١و اٌّزٕبٍك ٌجوٚر١ٓٚاْ أغش١خ فال٠ب إٌجبد ِبكح ِؤخ  رعل إم, اٌجوٚرٛثالٍذ

إْ روو١ت اٌغشبء اٌىبًِ ٘ٛ ؽواى ف١َفَبئٟ ١ٌٓ ٚ , ئبد اٌفٍٛفٌٛج١لادِع عيٞ اٌغشبء ِٕلِظ

ح ٚألِبط ٠مزؼٟ كِظ اٌجوٚرٛثالٍذ اارظبي اٌّجبشو ث١ٓ أٍطؼ األغشٌٟنا . ر١ٓمٚ ؽجمز١ٓ كٕٟ٘

٠عزّل اٌزؾبَ اٌجوٚرٛثالٍذ عٍٝ شؾٕخ اٌَطؼ، ؽ١ش أصجزذ كهاٍبد ٚ ,أغش١خ ف١ٍز١ٓ ِقزٍفز١ٓ

إْ األٍطؼ اٌقبهع١خ ٌألغش١خ رؾًّ شؾٕبد ٍبٌجخ ( Electrophoretic)اٌٙغوح اٌىٙوثبئ١خ 

٠Caّىٓ أْ رقفغ ثشلح ثٛاٍطخ أ٠ْٛ اٌـ ( mV 50-إٌٝ  mV 10)-رزواٚػ ِٓ 
++

ٚثعل . 

 .ٔز١غخ ؽظٛي رعل٠الد روو١ج١خ ف١ٙبرالٌِ ثوٚرٛثالٍز١ٓ رزؾل األغش١خ 
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  ؽوق اٌلِظFusion methods 

 ح مبكر باستخداماقترحت عدة طرق لتحفٌز دمج البروتوبالست بعد أن تحقق نجا          

ولقلة نسبة الندماج بهذه  ,نترات الصودٌوماو استخدام  Spontaneous fusionالدمج الطبٌعً 

 :الطرق لذلك استعملت طرق اخرى لتفً بهذا الغرض والتً منها

تحتوي إذ . ,لً من اٌون الكالسٌومالدمج بواسطة المحالٌل القاعدٌة مع التركٌز العا -1

البروتوبالست على أغشٌة تحمل شحنات سالبة على أسطحها لذلك ٌتحسن أسلوب حركة وانتقال 

إن عملٌة التكتل التً . +Ca2البروتوبالست بالهجرة الكهربائٌة باالٌونات ثنائٌة التكافؤ خاصة 

  مخلوط مع mM 50بتركٌز  +Ca2معادلة شحنة الغشاء البالزمً السالبة بمحلول ٌتوسطها 

0.4 M  مانتول فً محلول عالً الـpH (10.5)  اندماج ساٌتوبالزمً حقٌقً أدت الى

 .Petunia)  (لبروتوبالستات التبغ وبروتوبالستات نبات البٌتونٌا

   Polyethyleneglycol (PEG)الدمج بواسطة   -2

مركب عضوي من نوع البولٌمر وتوجد هناك عدة انواع منه ذات اوزان جزٌئٌة  PEGمركب 

  PEGوللـ. البروتوبالست المفصول من النباتمتعددة تستعمل على نطاق واسع لتحفٌز اندماج 

, (النوىثنائٌة )الناتجة من عملٌة االندماج   Hetrokaryonفوائد عدٌدة منها النسبة العالٌة  لل

وان معاملة البروتوبالست , خدامه الى تجمع اثنٌن الى ثالثة بروتوبالستوكذلك ٌؤدي است

تؤدي الى تكتل واضح والتصاق فٌما بٌنها وظهور مناطق واسعة من   PEGالمفصول بمادة الـ

 فان البروتوبالست  PEGوبعد ازالة مادة الـ. االغشٌة البروتوبالزمٌة الملتصقة مع بعض

الملتصق مع بعض ٌبدأ باالنفصال اال ان نسبة عالٌة منها تبقى فً حالة التصاق وتتم بعد ذلك 

 :هً PEGعملٌة االندماج وتؤثر عوامل عدٌدة على عملٌة االندماج باستعمال الـ 

   PEGالوزن الجزٌئً لمادة الـ -1

 فً الوسط المستعمل PEGتركٌز مادة الـ  -2

 كثافة البروتوبالست المزروع -3

  PEGة حرارة حضانة البروتوبالست النامً على الوسط الحاوي على مادة الـ درج -4

 .للوسط المستعمل( الشحنات الموجبة)الجهد الكهربائً  -5
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وٌضاف الى الوسط الغذائً  PEGوعادة تعامل البروتوبالست المفصولة حدٌثاً بمحلول من الـ 

تعمل عادة وزن جزٌئً بحدود اما بالنسبة للوزن الجزٌئً فٌس, (حجم/وزن% )33-25بتركٌز 

 العالً pHو المحالٌل ذات    PEGوتعد طرٌقة الدمج باستعمال الطرٌقتٌن  الـ. دالتون  1000

وكذلك نسبة عالٌة من اٌونات الكالسٌوم من افضل الطرق المتبعة لدمج البروتوبالست واكثرها 

 .كفاءة

            Electrofusionالدمج الكهربائً  -3

اٌجوٚرٛثالٍذ ِع ثعؼٙب فٟ ؽمً وٙوثبئٟ ِزٕبٚة غ١و ِزغبٌٔ ث١ٓ  ٔلِظد ؽو٠مخ٘نٖ اي يفال

 V/ ٍُ– 3 500)لطج١ٓ وٙوثبئ١١ٓ صُ ٠جلأ األِبط ثئِواه مثنثخ ر١به وٙوثبئٟ عبٌٟ اٌفٌٛز١خ 

KV/ٍُ ) ٌفزوح لظ١وح (100-10 micro  seconds).  اْ اٌلِظ اٌىٙوثبئٟ ٟ٘ ع١ٍّخ

هع اٌجوٚرٛثالٍزبد فٟ اٌقطٛح األٌٚٝ إٌٝ ؽمً وٙوثبئٟ ِزٕبٚة ثب٠ٛف١ي٠بئ١خ ثقطٛر١ٓ، رزع

(0.5-1.5 MHz ) ٟ٠قٍك عيٞء صٕبئٟ ااٍزمطبة عٓ ؽو٠ك اٌٙغوح اٌىٙوثبئ١خ اٌضٕبئ١خ، ٚف

٘نا اٌؾمً اٌىٙوثبئٟ غ١و اٌّزغبٌٔ رزظوف اٌجوٚرٛثالٍزبد وغي٠ئبد صٕبئ١خ ااٍزمطبة 

ٚح اٌؾمً ٚؽغُ اٌق١ٍخ ٚؽووخ اٌشؾٕخ عٍٝ ٍطؼ فززؾون ثبرغبٖ اٌؾمً اٌّزيا٠ل ثَجت فعً ق

ٚٔز١غخ اٌٙغوح اٌىٙوثبئ١خ اٌضٕبئ١خ اٌّزجبكٌخ فٟ اٌؾمً . اٌجوٚرٛثالٍذ ٚفٟ اٌّؾٍٛي اٌّؾ١ؾ ثٙب

اٌىٙوثبئٟ غ١و اٌّزغبٌٔ ٚفٟ اٌؾمً اٌىٙوثبئٟ اٌّزغبٌٔ رزىزً اٌجوٚرٛثالٍزبد ٚرورجؾ ِع 

 100-10)اٌقطٛح اٌضب١ٔخ رؾوه مثنثخ لظ١وح ٚفٟ . ي ِٓ اٌجوٚرٛثالٍزبدًثعؼٙب ٌزىْٛ ٍال

ms ) ٚاؽلح أٚ أوضو ِٓ ر١به ِجبشو(DC ،1-3 KV/ٍُ ) ٕٗرَجت رؾًٍ عىَٟ ٌٍغشبء ٠ٕزظ ع

ٚثٙنٖ اٌطو٠مخ رٕلِظ األغش١خ اٌّزالَِخ ٌزفزؼ . رىْٛ َِبِبد فٟ األغش١خ اٌّزالَِخ ِع ثعؼٙب

.  ٌطو٠ك أِبَ رىْٛ ف١ٍٗ ٘غ١ٕخا
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  لعملية االندماج  المحتملةالنواتج 

 :تكون نواتج عملٌة االندماج المحتملة بٌن نوعٌن من البروتوبالست احدى النواتج التالٌة

النوعان من البروتوبالست وٌكون ناتج  ندمج فٌهي:  Hybrid االول ناتج االندماج -1

,  ةاالندماج بروتوبالزم ٌحوي  الساٌتوبالزم  ومحتوٌاته فً كال النوعٌن  المندمج

 .فضال عن اندماج النواتٌن فً نواة واحدة

 ٌكون البروتوبالست الناتج حاوي على نواتٌن: Hetrokaryonناتج االندماج الثانً  -2

 .مع اتحاد الساٌتوبالزم

ٌكون البروتوبالست الناتج حاوي على نواة احدى :   Cybridناتج االندماج الثالث -3

 .االم وتفقد الثانٌة  نتٌجة تحللها وٌحتوي على ساٌتوبالزم كالهما  البروتوبالست

ٌكون البروتوبالست الناتج حاوي على  :  Chromosome lossناتج االندماج الرابع -4

  .اما االخرى فٌحدث فٌها فقد لبعض الكروموسومات, نواة احد االنواع المندمجة كاملة 

 

 التهجين السايتوبالزمي  فوائدCybridization   وانتاج الـCybrids: 

 : فٌدنا فًوعضٌاته عن طرٌق التهجٌن الجسمً يان الخلط الناتج للساٌتوبالزم 

 نقل صفة العقم الذكري الساٌتوبالزمً كما فً نباتً التبغ والطماطة -1

جٌنات )االستفادة من الصفات الساٌتوبالزمٌة التً تسٌطر علٌها جٌنات العضٌات  -2

 .كمؤشرات النتخاب الهجن الجسمٌة(واالكلوربالستالماٌتوكوندرٌا 

 .تستخدم فً نقل عضٌات منتخبة -3

 

  تطبيقات التهجين الجسميSomatic hybridization applications 

ضمن النوع الواحد والتً  Heterozygous linesانتاج خطوط وراثٌة غٌر متجانسة  -1

 .تتكاثر فقط بالطرٌقة الخضرٌة كالبطاطا والموز وغٌرها

اجراء تضرٌبات بٌن االنواع واالجناس النباتٌة البعٌدة عن بعضها والتً ال ٌمكن  -2

اجرائها فً الطبٌعة إذ تمكن الباحثون من اجراء تضرٌبات ناجحة والحصول على 

هجن جسمٌة ضمن االجناس العائدة لبعض العوائل مثل العائلة الصلٌبٌة والباذنجانٌة 

 .والخٌمٌة

   Cybrid زمً وانتاج الـحصول التهجٌن الساٌتوبال -3

انتاج الهجن غٌر المتماثلة مثل التهجٌن بٌن الطماطة والبطاطا او بٌن الداتورا  -4

 والبٌالدونا

 

 

 


