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 النباتية واالعضاء اساسيات زراعة الخاليا واالنسجة

Basics of plant cells, tissues and organs culture 

  :نبذة تاريخية

النسٌج او عزل الخلٌة او  Plant tissue cultureبتقانة زراعة االنسجة النباتٌة ٌقصد  

فً اوساط غذائٌة اصطناعٌة معقمة  ونموه وتطوره خارج الجسم الحً العضو النباتً وزراعته

  .وتحت ظروف محددة من حٌث الحرارة والضوء

هو اول من حاول عزل  G. Haberlandtٌتفق الباحثون على ان الباحث االلمانً  

. خالٌا مفردة من النسٌج المتوسط ألوراق بعض النباتات وزراعتها غلى اوساط غذائٌة بسٌطة

والتً اشارت الى ان الخالٌا المعزولة تمكنت من  1902ُنشرت نتائج هذه االبحاث فً سنة 

عامل )ى غٌاب وفسر ذلك  ال, البقاء حٌة مع زٌادة فً حجمها اال انها لم تتمكن من االنقسام

 Growthالذي افترض انه مجموعة من االنزٌمات اسماها فً حٌنها انزٌمات النمو( النمو

enzymes وعلى الرغم من فشل . التً تفرزها خالٌا اخرى لتشجع انقسام الخالٌا لمزروعة

ة اال ان تجربته اصبحت من اهم الركائز التً تستند علٌها تقنً, كما ظن فً حٌنها, هذا العالم 

اذ اطلق هذا العالم مفهوم الطاقة الكامنة الذاتٌة للخالٌا  , زراعة االنسجة النباتٌة

Totipotentiality   الذي ٌعنً ان كل خلٌة من خالٌا النبات لها القابلٌة على النمو والتطور

اذا ما توفرت لها الظروف المناسبة من حٌث الحرارة , الى نبات كامل مشابه للنبات االم

من  Hannigوبعد مرور سنتٌن تمكن الباحث  .فضال عن المواد المغذٌة, والرطوبة ضوءوال

وزراعتها على اوساط , عزل اجنة بالغة مستأصلة من بذور بعض نباتات العائلة الصلٌبٌة 

تقرٌراً  Whiteنشر الباحث   1934وبعدها فً سنة . مسجالً اول نجاح لزراعة االجنة, غذائٌة

بادرات الطماطة وزراعتها واستمرار نموها فً وسط غذائً سائل  عن امكانٌة عزل جذور

ٌتكون من مجموعة من االمالح الالعضوٌة  والسكروز وخالصة الخمٌرة وبهذا سجل اول 

 . زراعة للجذور

اول هورمون نباتً  وتشخٌصولكن الطفرة الحقٌقٌة فً هذا المضمار تلت اكتشاف  

اذ ادى . وفرٌق عملة Koglمن قبل الباحث ( IAAك اندول حامض الخلً)طبٌعً هو االوكسٌن 

ورفاقه فً  Vanثم الحظ الباحث . أضافته الى الوسط الغذائً الى انقسام الخالٌا وتكوٌن الكالس

ان اضافة حلٌب جوز الهند الى الوسط الغذائً ٌحفز نمو االجنة وتطور الكالس فً   1941

عامل محدد هو المسؤول واصبح االعتقاد السائد باحتواء حلٌب جوز الهند على , نبات الداتورا

وبدأت معظم الدراسات تركز على , عن عملٌة انقسام الخالٌا وتكوٌن مستعمرات الكالس

من فصل اول  1955وجماعته عام  Millerالى ان تمكن الباحث , تشخٌص هذه المواد الفعلة

فرضٌة  Skoogوزمٌلة  Millerاطلق  1957وفً عام . نكةساٌتوكاٌنٌن من حٌامن سمك الر

وذلك عن طرٌق الموازنة بٌن االوكسٌن ( الجذور والسٌقان)التحكم الهرمونً بتكوٌن االعضاء 

 .والساٌتوكاٌنٌن 
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 Two Hormones Affect Plant Differentiation: 

– Auxin: Stimulates Root Development 

– Cytokinin: Stimulates Shoot Development 

 Generally, the ratio of these two hormones can determine plant 
development: 

–  Auxin ↓Cytokinin = Root Development 

–  Cytokinin ↓Auxin = Shoot Development 

– Auxin = Cytokinin = Callus Development 

كثار هذه الطرٌقة كأحدي طرق اال وبعدها اصبح باإلمكان الحصول على نباتات كاملة واعتماد
 Apicalمن التغلب على السٌادة القمٌة   1958سنة  Thimannفقد تمكن الباحث , الخضري

dominance  عن طرٌق اضافة تراكٌز عالٌة من الساٌتوكاٌنٌن وبالتالً تحفٌز نمو بادئات

فً القمم النامٌة وتطورها الى افرع جدٌدة ٌمكن عزلها  فً اباط االوراق الموجودةالبراعم 

وجماعته من تحفٌز نشوء  Stewardوفً السنة ذاتها تمكن الباحث .. وتجذٌرها بصورة منفردة

من انسجة الجزر وتطورها فٌما بعد الى نبات كامل ذو  Asexual embryosاالجنة الالجنسٌة 

ستٌنات من القرن العشرٌن تطوراً ملحوظاً فً وشهدت ال.  تركٌب وراثً مطابق للنبات االم
من عزل وزراعة القمة النامٌة التً تعد وسٌلة فعالة  Morelزراعة االعضاء  فقد تمكن 

نجاح فً  اول 1964فً  Guha كما سجل ,لإلكثار والحصول على نباتا خالٌة من الفاٌروسات

عدد االصلً من التً تمكن من الحصول على نباتات تحوي نصف ال زراعة المتوك
الكروموسومات والتً من خالل مضاعفتها بمادة الكولشسٌن ٌمكن الحصول على نباتات نقٌة 

على اوساط غذائٌة  وزراعتهفً عزل البروتوبالست   Cockingثم جاء نجاح العالم  .وراثٌاً 

ن م وجماعته Carlsonفقد نجح الباحث . لٌفتح افاقاً جدٌدة فً مجال تربٌة وتحسٌن النبات

فً حٌن . تحقٌق اول تهجٌن الجنسً بٌن االصناف وذلك بدمج البروتوبالست لصنفٌن من التبغ

عندما تمكن الباحث  1978سجل اول تهجٌن بٌن بروتوبالست جنسٌن مختلفٌن عام 

Melchers وجماعته من دمج بروتوبالست الطماطة والبطاطا. 

ة من العالم من توظٌف التقنٌات وقد ساهمت بحوث العدٌد من الباحثٌن فً مناطق مختلف 
ولعل , المختلفة لزراعة االنسجة لخدمة الزراعة والصناعة وتحوٌلها الى واقع تطبٌقً ملموس 

الذي ساهم كثٌراً فً نشر هذه التقنٌة وكان للوسط  Murashigeنذكر الباحث من االنصاف ان 

االثر الكبٌر فً تطور التقنٌات  Skoogمع استاذة المشرف  1962الغذائً الذي حدده فً عام 

الذي ظهر فٌما بعد انه ٌمكن  MSوٌسمى هذا الوسط اختصاراً , المختلفة لزراعة االنسجة

 .استخدامه لمعظم النباتات
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 :التطبيقات العملية لزراعة االنسجة النباتية

 Rapid clonal propagationاالكثار الساللي السريع  -1

من اهم التطبٌقات العملٌة لزراعة االنسجة فً الوقت الحاضر لما  اكثار النباتات خضرٌاً  ٌعد
 :تتمتع به هذه الطرٌقة من فوائد وخواص تمٌزها عن طرق االكثار التقلٌدٌة منها

 مكانٌة انتاج اعداد كبٌرة جداً من النباتات المتجانسة باستعمال جزء صغٌر من النبات االم ا
 .وخالل فترة قصٌرة نسبٌاً 

 فضال , لى مدار السنة بسبب سهولة السٌطرة على الظروف البٌئة فً اماكن االكثاراالنتاج ع
 .عن االقتصاد فً المساحة المخصصة لإلكثار 

 االكثار الخضري للنباتات التً ٌصعب اكثارها خضرٌاً بالطرق التقلٌدٌة . 
 اكثار النباتات الهجٌنة وانقاذ االجناس المهددة باالنقراض. 
  تجنب التدهور الذي قد ٌصٌب النباتات المكثرة بالطرق التقلٌدٌة بسبب االصابة باألمراض

  .المختلفة خاصة االمراض الفاٌروسٌة

 :فان هناك ثالث طرق رئٌسة لإلكثار هً Murashigeواستناداً الى تقسٌم 

 تكوٌن البراعم العرضٌةAdventitious bud formation  

البراعم القمٌه )البراعم العرضٌة هً البراعم التً تنشأ فً غٌر اماكنها االعتٌادٌة       
التً ٌمكن تشجٌع تكوٌنها على انسجة الكالس النامٌة على ( والبراعم االبطٌه فً اباط االوراق

وتعتمد هذه الطرٌقة على . اوساط غذائٌة محددة لتنمو فٌما بعد الى سٌقان ٌمكن تجذٌرها بسهولة
 Skoogظٌم نشوء السٌقان والجذور بواسطة االوكسٌنات والساٌتوكاٌنٌنات كما وصفها تن

ٌعاب على هذه الطرٌقة مرور النباتات الناتجة بمرحلة الكالس وبالتالً احتمالٌة  . Millerو

حصول تضاعف فً عدد الكروموسومات خصوصاً بعد عدة مرات من تقطٌع الكالس واعادة 
 .زراعته لفترات طوٌلة

  تحفٌز التفرعات الجانبٌةEnhancement of axillary branching 

اساس هذه الطرٌقة القضاء على السٌادة القمٌة بواسطة الساٌتوكاٌنٌن فتبدا البراعم االبطٌة     
اسرع الطرق واكثرها وهذه الطرٌقة تعد من , بالنمو والتطور الى سٌقان ٌمكن عزلها وتجذٌرها

االفرع مرة ثانٌة والقضاء على سٌادة قمتها والحصول على اعداد  ذ ٌمكن عزلإ, استمراراً 
 .كما انها اقل خطورة من الطرٌقة السابقة لعدم مرورها بمرحلة الكالس. اخرى من السٌقان

 استحداث االجنة الجسمٌةInduction of somatic embryos  

تعد من اسرع الطرق واكثرها شٌوعاً فضال عن االعداد الهائلة من النباتات التً ٌمكن    
إذ تحفز هذه االجنة من الكالس النامً من انسجة اي جزء نباتً على اوساط غذائٌة . انتاجها

 زراعتهوصول الكالس الى الحجم المطلوب ٌعاد  دوبع, مجهزة باالوكسٌن بتراكٌز عالٌة نسبٌاً 
ٌمكن بعد تطور االجنة الجسمٌة عزلها . قطٌعه على اوساط غذائٌة خالٌة من االوكسٌنبعد ت

ٌعاب على هذه الطرٌقة مرورها بمرحلة الكالس واحتمال حصول  .وزراعتها لغرض انباتها
 .تغاٌرات وراثٌة
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 شكل ٌمثل الطرق الرئٌسٌة لإلكثار بتقنٌة الزراعة النسٌجٌة

 وراثيةتربية النبات وحفظ المصادر ال -2

Plant breeding and germplasm preservation                                                          

تصب البحوث التً تجري فً مجال زراعة االنسجة شأنها فً ذلك شأن معظم التقانات الحٌوٌة 

خاصة من حٌث فمن خاللها ٌمكن استنباط اصناف بمواصفات . فً خدمة تربٌة وتحسٌن النبات

 واصبحت الٌوم مجاالت تقنٌة الزراعة النسٌجٌة توفر حالً , االنتاج ومقاومة االمراض وغٌرها

مل الوقت وعدم التوافق بٌن النباتات اللكثٌر من المشاكل التً كان ٌعانً منها مربً النبات كع

 :ومن اهم التقنٌات المستخدمة. ألجراء التهجٌنات

 الطفرات فً الخالٌا الجسمٌة احداث Stimulate mutations in somatic cells  

من المصادر المهمة لمربً النبات بوصفها مصدراً للتغاٌرات  Mutationsتعد الطفرات 

وتعد تقنٌة التطفٌر خارج الجسم الحً . التً ٌمكن ان تنتج نباتات متفوقة على اصولهاالوراثٌة 

Mutagenesis in vitro من خالل التقنٌات التً ٌمكن استخدامها فً هذا المضمار  ة منواحد

تعرٌض مالٌٌن الخالٌا الى جهد معٌن قد ٌكون فٌزٌائٌا كاإلشعاع او كٌمٌائٌاً مثل مادة االٌثاٌل 

 ها ومن ثم انتخاب الخالٌا الطافرهاو غٌر Ethyl methane sulphonateمٌثان سولفونٌت 

ٌمكن استخدام هذه التقنٌة فً اغراض التربٌة فً الحصول على  كما. واعادة اخالف النبات منها

نباتات ذات مواصفات مثل تحمل ملح كلورٌد الصودٌوم او مقاومة المبٌدات وغٌرها وذلك عن 

طرٌق اضافة مثل هذه المواد الى الوسط المستخدم فً تنمٌة الخالٌا ومن ثم انتخاب وتنمٌة 

 .المقاومة لهذا الجهد واخالف النبات من الخالٌا التً تظهر
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 البروتوبالست دمج 

عدم التوافق بٌن االجناس حالً لمشكلة وفرت تقنٌة عزل ودمج وزراعة البروتوبالست 

فضال عن امكانٌة نقل مواد , الحصول علٌها فً الطبٌعة  واستحداث هجن الٌمكن, واالصناف

حٌث امكن بواسطة االنزٌمات المحللة لجدار الخلٌة من عزل . وراثٌة جدٌدة من خلٌة الى اخرى

ٌتم تشجٌع االندماج بٌن بروتوبالست االصناف المرغوبة  بوجود البروتوبالست الذي ٌنقى ثم 

 .Electrofusionندماج الكهربائًمواد كٌمٌاوٌة معٌنة او باستعمال اال

  زراعة حبة اللقاح والمتك Microspore and anther culture  

حبوب اللقاح حالً لمربً النبات فً الحصول على نباتات متجانسة تحوي  وفرت تقنٌة زراعة 

نصف العدد االصلً من الكروموسومات فً مدة زمنٌة قصٌرة بالمقارنة بطرق التلقٌح 

للحصول   Colchicineن ثم مضاعفة العدد الكروموسومً بواسطة الكولشسٌنوم, التقلٌدٌة

ولصعوبة هذه التقانة لجأ الباحثون الى زراعة المتك . على نباتات متجانسة وراثٌاً وخصبة

ولكن ٌجب فحص جمٌع النباتات الناتجة من زراعة المتك , بكاملة فً مراحل تطورٌة محددة

التً تنتج من الخالٌا الجسمٌة لجدار المتك التً تحتوي على العدد تفادٌاً واستبعاداً للنباتات 

 .االصلً من الكروموسومات

 زراعة االجنة والبوٌضات والمبٌضCulture of embryos, ovules and ovaries   

لعل من اهم الحاالت الشائعة التً تحصل بعد التهجٌن سواء بٌن االجناس واحٌاناً بٌن اصناف 

لذا ال ٌمكن الحصول بذور هجٌنة   Embryo abortionو حالة اجهاض االجنةالجنس الواحد ه

. مالم ٌتم عزل الجنٌن فً مراحل مبكرة وزراعته على وسط غذائً لٌنمو وٌتطور الى بادرة

( اي بعد االخصاب مباشرة)فٌها االجهاض فً مراحل مبكرة جداً  وفً الحاالت التً ٌحصل

التً ال ٌمكن فٌها عزل الجنٌن وذلك لصغر حجمة فٌلجأ الى عزل البوٌضة بكاملها وزراعتها 

كما ٌتم اٌضاً استخدام تقنٌة زراعة البوٌضات . على اوساط غذائٌة مالئمة لحٌن تطور الجنٌن

وخصوصاً فً االجناس المتباعدة  Incompatabilityق فً القضاء على حاالت عدم التواف

او قد ال , فقد تنضج حبوب اللقاح فً اوقات مبكرة قبل ان تكون المٌاسم مستعدة للتلقٌح, وراثٌاً 

ٌنمو انبوب اللقاح على مٌسم الزهرة بسبب وجود بعض المثبطات فً مٌاسم الزهرة او غٌرها 

والتخصٌب خارج الجسم الحً ٌمكن التغلب على هذه فباستخدام تقنٌة التلقٌح , من العوامل 

عن طرٌق عزل البوٌضات وزراعتها ومن ثم تلقٌحها بحبوب لقاح من النبات  ,المشكلة

 .المرغوب من اجل الحصول على اجنة حٌة تنمو فٌما بعد الى بادرات

  انتاج نباتات سليمة من المسببات المرضية -3

Production of pathogen-free plants                                                      

غالباً مل تحتوي النباتات المكثرة بالطرق الخضرٌة منذ فترة طوٌلة على واحد من او اكثر 

وقد وفرت طرٌقة االكثار باستعمال تقنٌة , والبكترٌاViruses المسببات المرضٌة كارواشح 

زراعة االنسجة النباتٌة للحصول على نباتات خالٌة من المسببات المرضٌة بالمقارنة بالطرق 

وذلك لصغر الجزء المستخدم فً االكثار وبالتالً احتوائه القلٌل من , التقلٌدٌة لإلكثار الخضري
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وتستخدم ثالث تقنٌات . رق التعقٌم المختلفةالمسببات المرضٌة والتً ٌمكن القضاء علٌها بط

 :رئٌسة للحصول على نباتات خالٌة من المسببات المرضٌة هً

 زراعة قمة الساقShoot tip culture   ملم  2.0  -0.1ٌتم فٌها استئصال القمة

وٌعتمد , وزراعتها على وسط غذائً للحصول على نبات واحد ولهذا فهً بطٌئة نسبٌاً 

التقنٌة فً خلوها من المسببات على حجم الجزء المزروع فكلما كان كبٌراً نجاح هذه 

 .زادت فرص النجاح بالمقابل تقلٌل فرصة الحصول على نباتات سلٌمة

 زراعة المرستٌم القمً للساقShoot apical meristem culture   من الطرق

 0.05لساق بطول المضمونة فً الحصول على نباتا سلٌمة إذ ٌستأصل المرستٌم القمً ل

نسب النجاح واطئة الحتٌاجها الى سرعة فً , ملم فقط بدون اي بادئات اوراق 0.1 –

 .عملٌة عزل القمة النامٌة ونقلها الى الوسط قبل جفافها

 ًتطعٌم القمة النامٌة خارج الجسم الحShoot tip grafting in vitro  تستخدم هذه

وتتم باستئصال القمة , القمة النامٌة بسهولة  التقنٌة فً الحاالت التً ٌصعب فٌها تجذٌر

من بادئات االوراق وتركٌبها على بادرة صغٌرة الحجم نامٌة على وسط  2-1النامٌة مع 

 .غذائً
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والستٌروٌدات  هناك الكثٌر من المواد الصٌدالنٌة والعقاقٌر الطبٌة كالمركبات الفٌنولٌة

والصبغات وغٌرها تنتجها الخالٌا النباتٌة بوصفها نواتج عرضٌة للفعالٌات االٌضٌة 

وفً معظم االحٌان ال ٌمكن تصنٌع هذه المركبات مختبرٌاً بل ٌجب الحصول . المختلفة

لذا استخدمت تقنٌة الزراعة النسٌجٌة إلنتاج هذه المواد بدال , علٌها من مصادرها الطبٌعٌة

التً تعد االماكن الرئٌسة ) االعتماد على نباتا االم وذلك عن طرٌق عزل اجزاء معٌنة من 

. لتحفٌز نموها وانتاج تلك الموادمن النبات وزراعتها على اوساط غذائٌة ( إلنتاج المركب

 :توفر هذه التقانة العدٌد من الفوائد التً تقترن بإنتاج هذه المركبات منها

  المركبات بدرجة نقاوة عالٌة تفوق تلك المفصولة من النبات الكاملالحصول على هذه. 

 انتاجها ٌكون سرٌعاً وال ٌعتمد على موسم النمو. 

 تقلٌل المساحات الزراعٌة الالزمة لزراعة النباتات الطبٌة. 

  تمكن السلطات بالسٌطرة على انتاج بعض المركبات المهمة المستخدمة فً التخدٌر

 .استخدامهد من اساءة كالمورفٌن وبذلك تح

 


