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 ساثتان

--------------------------------------------  
  ما أمكن :ممستعينا بالرسم ك اآلتية األسئمةأجب عن 

 أجة عٍ َقطتيٍ فقط : : درجح ( 02) : انسؤال األول  

 

األ١ٌَٛٔٓ اٌّؼلي ٚهاص١ب ٚإٔزبط ٘وِٟٛٔ إٌّٛ اٌجشوٜ  أغبىاْ  غ١و َِجٛلبْ  :  ٠ؼزجو إٔزبط  (1)

 رٕبٚي ٘نٖ اٌؼجبهح ثبٌزفظ١ً .–ٌزطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٕبد فٟ اٌّغبي اٌؾ١ٛٞ 

:  ٠ؤكٜ  رظ١ُّ اٌقوائؾ اٌٛهاص١خ كٚها ٘بِب  فٟ ثواِظ اٌزوث١خ ٚاٌزؾ١َٓ اٌٛهاصٟ . رٕبٚي  (2)

رٙغ١ٓ األؽّبع ا٠ٌٕٚٛخ ٚفوائؾ اٌزّبصً ٚأ٠ؼب ِبما ٠ؼٕٝ ِظطٍؼ  ٘نٖ اٌؼجبهح ِٛػؾب رم١ٕخ

 .  Molecular Mapاٌقوائؾ اٌغي٠ئ١خ 

أغبى ػٍّٟ ٘بئً . رٕبٚي ٘نٖ اٌؼجبهح  ٠Human  Genomeؼزجو ِشوٚع اٌغ١َٕٛ اٌجشوٜ   (3)

 . ثبٌشوػ

 

 : درجح ( 02) انثاَي :انسؤال 
 

أٚ رؾل٠ل رزبثغ ا١ٌٕٛو١ٍز١لاد كافً   DNA Sequencing : ٠ؼزجو ِؼوفخ اٌزًٍََ إٌٛٚٞ  (1)

  اٌَّزقلِخ  اٌطوق اٌّؼ١ٍّخ اموو –اٌغ١ٓ ػ١ٍّخ أٍب١ٍخ ٌٍزؼوف ػٍٝ ٚظبئف ٘نا اٌغ١ٓ 

 . ٚرٕبٚي إؽلا٘ب ثبٌزفظ١ً . ٌٍزؼوف ػٍٝ ٘نا اٌززبثغ 

  –ٕ٘بن ؽوق ػل٠لح ٌٕمً اٌغ١ٓ اٌّؼيٚي ٚاكفبٌخ فٟ ع١َٕٛ اٌىبئٓ اٌّوغٛة رؼل٠ٍٗ ٚهاص١ب  (2)

 .ِغ موو أِضٍخ رٕبٚي ٘نٖ اٌطوق ثبٌزفظ١ً 

 

 درجح (:  02.انسؤال انثانث : )  

 

رقزٍف ؽو٠مخ فظً اٌّبكح  –االٍزَٕبؿ ػٓ ؽو٠ك إٌٙلٍخ اٌٛهاص١خ  : َقاط فقط 4 اكتة عٍ (1)

ٚاٌززبثؼبد   Insertion  sequences (Is)اٌززبثغ اٌّزلافً –اٌٛهاص١خ ؽَت ؽغّٙب  

فٟ رم١ٕخ اٌـ  اٌلٚهاد اٌؾواه٠خ ِٚواؽً اٌزفبػً اٌزٍٍََٟ -Transposons (Tn)اٌّزٕمٍخ 

PCR-  اٌجالى١ِلPuc      ٚاٌجالى١ِلPBR 322 . 

 

  Gene Subtractionٚرم١ٕخ اٌطوػ اٌغ١ٕٝ   Gene Additionرؼزجو رم١ٕخ إػبفخ اٌغ١ٓ  (2)

 ٚػؼ مٌه ثبالِضٍخ ِغ اٌوٍُ .-ِٓ اٌطوق اٌؾل٠ضخ الٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٓ فٝ اٌيهاػخ  

 
     

 



 ِغ فبٌض األ١ِٕبد                                                                                  

 أ.ك/ ِؾّل ٍواط اٌل٠ٓ                                                                                         

 

                                  
 
 

 
 

                                 : الىراثة والهندسة الىراثية         قسم

                                                           برنامج التكنىلىجيا الحيىية الزراعية )وراثة(                                                                                  

                                                                                     المادة:تكنىلىجيا الجينات

 الفرقة الثالثة

                                                                  

 ومىذج إخابة استرشاوي غير ماوج

                                                   الثااااااااااااوي  الدراسااااااااااايصااااااااااا  الف

 4102/4102لاماج الداممي  

 مستعينا بالرسم كلما أمكن                                        
 

 : درجح( 02) األولسؤال ان إجاتح

 

أغبىاْ  غ١و   يعتثر إَتاج األَسونيٍ انًعذل وراثيا وإَتاج هريوَي انًُو انثشرى:   (1)

.٠شوػ اٌطبٌت أ١ّ٘خ َِجٛلبْ  ٌزطج١مبد رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٕبد فٟ اٌّغبي اٌؾ١ٛٞ 

اال١ٌَٛٔٓ اٌطج١ؼٝ ٌالَٔبْ ٚو١ف ٠قٍك  ؽج١ؼ١ب ٚأٗ ٘ٛ اٌنٜ ٠زؾىُ فٝ َِزٜٛ 

 اٌـ ---اٌغٍٛوٛى فٝ اٌلَ 

ٚروعّزخ اٌٝ ثوٚر١ٓ اال١ٌَٛٔٓ اٌفؼبي  ٚمٌه ػٓ أيكٍ تُاء جيٍ  اَسونيٍ صُاعي  ٚلل       

ٚاالفو  Aثالى١ِلح ِؼبك ط١بغزّٙب اؽلّ٘ب ٠ؾزٜٛ ػٍٝ اٌغ١ٓ اٌقبص ثبٌٍٍََخ  2ؽو٠ك رى٠ٛٓ 

فٝ اٌجالى١ِل  Laczصُ رُ رٛط١ً اٌغ١ٓ اٌظٕبػٝ ثغ١ٓ  ٠Bؾزٜٛ ػٍٝ ع١ٓ اٌٍٍََخ 

PBR322 ِّب ٠غؼً وً ع١ٓ طٕبػٝ رؾذ رؾىُ ثوِٚٛروLac  ٜٛ٠ٚزُ روعّخ وً ِّٕٙب اٌم

ِزجٛػخ B.Galactosidaseوجوٚر١ٓ ِٕلِظ ٠زىْٛ ِٓ االؽّبع اال١ٕ١ِخ االٌٚٝ ِٓ أي٠ُ 

اٌـ ِغ ----( 21+33ؽبِغ ا١ِٕٝ )  ٠51زىْٛ ِٓ  ٓػٍّب ثبْ عيئ اال١ٌَٛٔ  Bأٚ Aثٍٍََخ 

 اٌوٍُ .

 

روفيٍ وسوياتوت Somatostatinاَتاج هريوَي انًُو في االَساٌ وهًا سوياتوستاتيٍ 

 Somatotrophin  َُاإلَٔب٠ْٚؼًّ ٘ناْ اٌٙوِٛٔبْ ِؼب ٌٍزؾىُ فٝ ػ١ٍّبد إٌّٛ فٝ ع 

٠ٚؤكٜ ٔمظّٙب اٌٝ افزالي فٝ ّٔٛ اٌؼظبَ ٚاٌزميَ  . إٌٛع االٚي ٠زىْٛ ِٓ ٍٍٍَخ لظ١وح ِىٛٔخ 

٠زىْٛ ِٓ ٍٍٍَخ  اٌضبٟٔؽبِغ ا١ِٕٝ ٌنا ٠ًَٙ ثٕبء ع١ٓ طٕبػٝ ٌٙنا اٌٙوِْٛ .إٌٛع  14ِٓ 

ىٚط ِٓ اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ ٌنٌه رُ االػزّبك ػٍٝ  633ؽبِغ ا١ِٕٝ رؼبكي ؽٛاٌٝ  ٠ٛ191ٍخ ؽ

cDNA  ِٓmRNA  ْاٌَّزقٍض ِٓ اٌغلح إٌقب١ِخ اٌزٝ رٕزظ ٘نا اٌٙوِْٛ فٝ عَُ االَٔب---

 ػٍٝ اٌطبٌت اٍزىّبي االعبثخ ِغ اٌوٍُ .-

 



ثبٌغ١ٕبد  ٚػاللزٗرؾل٠ل اٌّٛلغ اٌطج١ؼٝ ٌغ١ٓ ِب  ٘ٛيقصذ تتصًيى انخرائط انوراثيح :  (1)

االفوٜ ػٍٝ ٔفٌ اٌىوٍَِٚٛٛ ٠ٚف١ل ٘نا ٚػٓ ؽو٠ك رم١ٕبد اٌج١ٌٛٛع١ب اٌغي٠ئ١خ اٌٛطٛي 

ِٓ ع١ٍ١ٓ اٚ صالصخ   أوضواٌٝ اٌٙلف إٌّشٛك ِٓ ثؤبِظ اٌزوث١خ فٝ فزوح ى١ِٕخ الرَزغوق 

 ع١ً . 15-1ث١ّٕب اٌطوق اٌزم١ٍل٠خ رَزغوق ِٓ 

ا٠ٌٕٚٛخ ٘ٝ ؽو٠مخ ٠َزلي ثٙب ػٍٝ رور١ت رًٍََ ِؼ١ٓ ِٓ اٌمٛاػل  األؽّبعخ رٙغ١ٓ رم١ٕ

ِيكٚط اٌٍٍََخ ٚاٌّؾزٜٛ ػٍٝ  DNAػً ع١ٓ ِؼ١ٓ  فؼٕل رَق١ٓ ِؼٍك ِٓ  أٚإٌزوٚع١ٕ١خ 

اٌمٛاػل إٌزوٚع١ٕ١خ رٕىَو  أىٚاطِغّٛػخ ِٓ اٌغ١ٕبد غ١و ِؼوٚفخ اٌٛظ١فخ فأْ اٌوٚاثؾ ث١ٓ 

ز١ٓ فٝ وً ع١ٓ  ٚػٕل اٌزجو٠ل فبْ اٌٍٍََز١ٓ رؼبٚكا االهرجبؽ ِؼب .فبما رُ فزٕفظً وٍزب اٌٍٍََ

ِظٕغ  ؽ١ش ٠ؼيي اٌجوٚر١ٓ  mRNAِظٕغ اٚ ِغ  DNAِٓ ف١ٍخ ِب ِغ  DNAفٍؾ 

اال١ٕ١ِخ ثخ ٚرؼطٝ  األؽّبعاٌَّجت ٌظب٘وح ف١ٌَٛٛع١خ ِؼ١ٕخ ٠ٚزُ كهاٍخ رًٍََ ٚرور١ت 

ًٍََ اٌغ١ٓ اٌَّئٛي ػٓ ٘نا اٌجوٚر١ٓ صُ ٠مَٛ عٙبى ٘نح اٌج١بٔبد ٌٍىّج١ٛرو الٍزٕجبؽ ٚرٛلغ ر

ٚٔظوا الْ ٌٍؾّغ اال١ِٕٝ اوضو ِٓ  -اٌّزٛلغ  RNAأٚ اي  DNAثزى٠ٛٓ شظب٠ب اي PCRاي

اٌّظٕغ ٚؽلس اهرجبؽ ث١ٓ اٌغ١ٓ اٌّطٍٛة اٌجؾش  DNAث١ٓ ايشفوح ٚاؽلح فبما ؽلس فٍؾ 

١ٍّٚذ رٍه   Homologous DNAاٌّظٕغ ٍّٝ إٌبرظ  DNAػٕٗ ِغ اؽلٜ عي٠ئبد 

 اٌـ --------  DNA Hybridizationاٌزم١ٕخ ثبٍُ 

 

أخ فٝ ؽبٌخ اػبكح االرؾبك ِٚؼوفخ ػلك ا١ٌٕٛو١ٍٛر١لاد فبْ اٌغ١َٕٛ   انًقصود تانخرائط انجيُيح

االوجو ؽغّب ١ٍأفن ٚلزب اؽٛي فٝ اػبكح االرؾبك ػٓ اٌغ١َٕٛ االطغو  ِٚٓ ِؼوفخ اٌيِٓ ٠ّىٓ 

اػزّبكا  DNAاٌىوٍَِٚٛٛ ٚػلك ١ٔٛو١ٍٛر١لارخ  وّب ٠ّىٓ هٍُ فو٠طخ ٌغيئ اي[ رؾل٠ل ؽٛي

رٕفظً ثّؼلي اٍوع الٔٙب رؾزٜٛ ػٍٝ ىٚع١ٓ       A,Tػٍٝ ؽم١مخ اْ إٌّبؽك اٌّؾز٠ٛخ ػٍٝ 

ٔز١غخ الهرجبؽٙب ثضالس هٚاثؾ ١٘لهٚع١ٕ١خ ٠ّٚىٓ  G,Cِٓ اٌوٚاثؾ ا١ٌٙلهٚع١ٕ١خ ػً ػىٌ  

أٚ Loopsرؾذ ا١ٌّىوٍٚىٛة االٌىزوٚٔٝ ػٍٝ شىً ػوٚاد  اٌزؼوف ػٍٝ ٘نح إٌّبؽك

 .  DNAوّب ٠ّىٓ ل١بً اٌَّبفبد ث١ٓ اٌؼوٚاد ا٠ؼب ٚث١ٓ ٔٙب٠خ عيئ   Bubblesفمبػبد 

 

عممي ىائل . تناول ىذه  انجاز Human  Genomeمشروع الجينوم البشرى يعتبر :  ( 3)
 العبارة بالشرح .

ىو مصطمح جديد في عمم الوراثة يجمع بين جزئي كممتين   genomeمصطمح جينوم            
 ) التي تعني بالمغة العربية )المورث geneوىي األحرف الثالثة األولى لكممة  gen إنجميزيتين ىما 

وىي تعني ome وىي  chromosomeالجين ، والجزء الثاني ىو األحرف الثالثة األخيرة من كممة 
روموزومات (، أما الداللة العممية ليذا المصطمح فيي لإلنسان: بالمغة العربية الصبغيات ) الك

الحقيبة الوراثية البشرية القابعة داخل نواة الخمية البشرية وىي التي تعطي جميع الصفات 
 .والخصائص الجسمية والنفسية

 

م وكان من المقرر أن ينتيي خالل خمسة عشر عاًما 0991بدأ تنفيذ مشروع الجينوم البشري عام 
م، لكن دعم المشروع ماليٌّا وتقنيٌّا سّرع في خطوات فك رموز المورثات وكذلك المشاركة 5112



الفعالة من عدة دول جعل لو أثًرا كبيًرا في التنافس مما بشر باكتمالو واالنتياء منو ونشره كأطمس 
 وراثي لمخصائص والصفات البشرية

تحديد تسمسل الثالثة  .-- ( في اإلنسان التعرف عمى المائة ألف مورث ) جين: أهداف المشروع
تطوير  --معمومات تخزين تمك المعمومات في قاعدة بيانات  -  باليين صيغة كيميائية لمكروموزومات
  --تحويل تمك التقنيات إلى القطاع الخاص لالستفادة منيا   -ذلك من خالل تحميل تمك المعمومات

 .االجتماعية لممشروعمتابعة اإلصدارات األخالقية والتنظيمية و 

 

وأنو ثورة طبية إذ سوف يقضي عمى جميع األمراض الوراثية وأنو سيتحكم في الحد من أي مرض   
ذي عالقة بالناحية الوراثية من حيث القابمية لإلصابة بيا مثل السرطان، قد يكون ىو الخطوة األولى 

مواقع الجينات لألمراض الوراثية  لبوابة العالج أو الحد من ىذه األمراض وليس صحيًحا أن معرفة
مشروع الجينوم يعّد خطوة ذات أىمية عممية كبيرة ولكنيا الخطوة التي  -سوف ينيي تمك األمراض 

 .الستكمال المنظومة الوراثية لإلنسان  أخرىيجب أن تتبعيا خطوات 

 

 درجح( : 02اجاتح انسؤال انثاَي )

 

أٚ رؾل٠ل رزبثغ ا١ٌٕٛو١ٍز١لاد كافً   DNA Sequencing ٠ؼزجو ِؼوفخ اٌزًٍََ إٌٛٚٞ : (1)

. رزبثغ ا١ٌٕٛو١ٍز١لاد ٠ف١ل فٝ ِؼوفخ اٌغ١ٓ ػ١ٍّخ أٍب١ٍخ ٌٍزؼوف ػٍٝ ٚظبئف ٘نا اٌغ١ٓ

وبعرفة التسلسل النووى داخل الجين يمكن اختيار  اٌزوو١ت اٌّزٕب٘ٝ اٌللخ ٌٍقوائؾ اٌٛهاص١خ 
 , .ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌغ١ٓ اٌّطٍٛة اٍزقلاِٙب انزيمات القطع المحددة الواجب

 ٠ّىٓ ارَزقلاِّٙب فٝ ٘نا اٌّغبي : هُاك طريقتاٌ اساسيتاٌ    

ٚ٘ٝ ؽو٠مخ أي١ّ٠خ ٚرؼوف ا٠ؼب ثبٌزًٍََ ػٓ ؽو٠ك كاىل٠ٛوَٝ  ؽو٠مخ اٌؼبٌُ ٍبٔغو 

Dideoxy sequencing    ٚرؼزّل ٘نح اٌطو٠مخ ػٍٝ اٍزقلاَ اهثؼخ ِغب١ِغddA, ddC, 

ddG and ddT  ٚرووي ٘نح اٌطو٠مخ ػٍٝ ِفَٙٛ اْ شو٠ؾDNA  ِٓ ً٠زىْٛ فٝ االٍب

عي٠ئبد ِٓ ا١ٌٛوَٝ ١ٔٛوٍٛر١ل  ٠ٚقزٍف ا١ٌٛوَٝ ١ٔٛوٍز١ل ػٓ كٜ ك٠ٛوَٝ ١ٔٛوٍٛر١ل ثؼلَ 

ٚعٛك ِغّٛػخ ١٘لهٚو١ًَ فٝ إٌمطخ اٌضبٌضخ ِٓ ؽٍمخ اٌَىو اٌقّب١ٍخ اٌشىً  .٠ٚٛعل ػٍٝ 

جٛىٜ ِغّٛػخ ١٘لهٚو١ٍ١َخ ٚ٘نح إٌمطخ٘ٝ اٌزٝ رور١ؾ فٝ إٌمطخ اٌضبٌضخ ِٓ ؽٍمخ اٌَىو اٌوا٠

ٚرُ  DNAإٌمطخ اٌقبَِخ ِٓ اٌغيئ اٌنٜ ١ٍ٠ٙب ٚ٘ىنا ٠زُ اٌزواثؾ ٌزىْٛ شو٠ؾ ؽ٠ًٛ ِٓ 

ثلي ِٓ ddNTPsػٓ ؽو٠ك اػبفخ كٜ ك٠ٛوَٝ ١ٔٛوٍٛر١ل   Hاٌٝ  OHرجل٠ً اٌغيئ ِٓ 

وٜ ٠ٚؤكٜ ٘نا اٌٝ رٛلف ٚمٌه ػٓ ؽو٠ك َٔـ اٌشو٠ؾ ِوح افdNTPSك٠ٛوَٝ ١ٔٛوٍٛر١ل 

 رواثؾ اٌغي٠ئبد ٠ٚىْٛ فٝ ؽوف وً عيئ ٔٛع ٚاؽل ِٓ االؽّبع ا٠ٌٕٚٛخ .

 ػٍٝ اٌطبٌت موو فطٛاد اٌطو٠مخ ثبٌزفظ١ً .         

اٚ ؽو٠مخ  Gilbert-Maxam,Walter ٚاٌطو٠مخ اٌضب١ٔخ رَّٝ ؽو٠مخ ِىَبَ ,ٚاٌزو عٍجود 

فٝ اِبوٓ ِؾلكح ثّٛاك و١ّ١بئ١خ ١ٌَٚذ  DNAاٌزؾط١ُ اٌى١ّبٜٚ ٚرجٕٝ ػٍٝ فىوح وَو اي

 ػٍٝ اٌطبٌت وزبثخ فطٛاد اٌطو٠مخ رفظ١ٍ١ب . –أي١ّ٠خ 



 

  – هُاك طرق عذيذج نُقم انجيٍ انًعزول وادخانح في جيُوو انكائٍ انًرغوب تعذيهه وراثيا(: 2)

ٌؾمٓ ؽو٠مخ ا -كِظ اٌغ١ٕبد اٌٝ فال٠ب اٌجوٚرٛثالٍذ—ٚ٘نٖ اٌطوق ٘ٝ إٌمً ثٛاٍطخ اٌجىزو٠ب

ٍٝ اٌطبٌت رٕبٚي وً ؽو٠مخ ثبٌفىوح ػإٌمً ػٓ ؽو٠ك اٌفبط  . -رم١ٕخ اٌَّلً اٌغ١ٕٝ–اٌّغٙوٜ 

 مٌه.اٌؼبِخ  ِٚلٜ ٌٍٙٛخ أٚ طؼٛثخ ٘نا إٌطج١ك ٚاالِضٍخ ػٍٝ 

 

 

 
 . ( درجة 02اجابة السؤال الثالث )

 
 أينومن  الوراثي: يشرح الطالب معنى االستنساخ  االستنساخ عن طريق الهندسة الوراثية( :  1)

سواء أكانت  DNAجاء هذا المصطلح .فى هذه الطريقة أهم مايشغل الباحث هو نسخ قطعة من 
هناك طريقتان رئيستان للنسخ : النسخ عن طريق الخاليا الحية  والنسخ بطريقة .  أكثر أوجين 

 –الخاليا غير الحية 
تعتمد على ثالث خطوات وهى بناء جزيئات من   الخاليا الحية (الطريقة االولى ) طريقة 

DNA المعاد توليفة وذلك عن طريق االنزيمات القاطعه ثم النقل باستخدام البكتريا او الخميرة  يليها
اختيار المستعمرات البكتيرية التى تحتوى على كال من الناقل والقطعة المعاد توليفها والسماح لها 

المعاد توليفها او  DNAباق الزراعة أو فى محاليل سائلة واخيرا عزل سالالت بالتكاثر فى اط
 المستنسخة  .

 يقوم الطالب بايضاحها .  PCRتعتمد على تقنية  الطريقة الثانية ) الخاليا غير الحية ( 
 
 طريق جهاز التفريد الكهربى يعتمد ذلك على حجم المادة الوراثية عنطرق فصل المادة الوراثية   

كيلو  06-5من  DNA: يستخدم للحجم االكبر من  Agarose gelأو كثافتها : االجاروز جل
bp-   النوع الثانى  البولي اكريالميد جلPolyacrylamide gel   يستخدم للحجم االصغر من

1-066bp – النوع الثالث Puls Field gel electrophoresis  يستخدم للشظايا ذات
 الكروموسومى .DNAلذلك يستخدم مع  bpكيلو  166االحجام الكبيرة جدا اكبر من 

 
   s):I (Insertion Sequences  زوج  1066-066عبارة عن تتابعات قصيرة من

نيوكليتيدى سقادرة على الحركة من موضع الى اخر داخل نفس الكروموسوم او تتحرك من 
اخل نفس الخلية  وهى تمثل مرحلة وسطية عند انتقال عناصر وراثية غير كروموسوم اللى اخر د

 متناظرة من خلية الى اخرى .
 

Transposons  (Tn)  مجموعة او اكثر من الوحدات المعقدة البقادرة على التنقل وسلوكه :
 زوج نيوكليوتيدى وتحمل 0666فهى حوالى اكثر من   Isوطولها اكبر من  Isيشبه كثيرا سلوك 

هى قسم من وحدات  Isالبعض يعتبر ان  –جين او اكثلر يحمل صفة المقاومة للمضادات الحيوية 
Tn . 

 
على الطالب ايضاح ذلك بالرسم   PCR الدورات الحرارية ومراحل التفاعل التسلسلى فى تقنية

مع ذكر متطلبات هذة الطريقة من اجهزة وانزيمات وخالفة وتوضيح استخدامات هذة التقنية فى 
–وفى مجال الوراثة ككل فمنها مثال الكشف عن الطفرات الوراثية  ةمجال ابحاث االحماض النووي



فى –المراد ادخالة على الناقل اكثار الجين  –الكشف عن الفيروسات  –تحديد البصمة الوراثية 
 مشروع الخريطة الجينية الخ 

من اهم البالزميدات التى تم ويتم استخدامهم فى تجارب  PBR322والبالزميد   Pucالبالزميد   
على الطالب عمل مقارنة بينهما مع الرسم  - E.coli: كالهما تم عزلة وتنقيتة من الهندسة الوراثية 

ويحتوى على موقع للمضاد الحيوى االمبيسيللين  2686bp جمةح Pucحيث ان البالزميد 
(ampr   وموقع للجين )Lacz gene   باالضافة الى موقع النزيم القطعBamH1  6 بينما

على على موقع للمضاد الحيوى االمبيسيللسن وموقع اخر للمضاد الحيوى  PBR322البالزميد 
على الطالب ان يذكر باختصار كيف -   4363bpوحجم هذا البالزميد  ampr ,tetrالتتراسيكلين 

 . Recombinant DNAتستخدم هذة البالزميدات فى تجارب 
 
 

 Geneٚرم١ٕخ اٌطوػ اٌغ١ٕٝ   Gene Additionرؼزجو رم١ٕخ إػبفخ اٌغ١ٓ   (2)

Subtraction    اٌطوق اٌؾل٠ضخ الٍزقلاَ رىٌٕٛٛع١ب اٌغ١ٓ فٝ اٌيهاػخ ِٓ- 

 

ؽ١ش رَزقلَ وٍٛٔخ اٌغ١ٓ ٌزغ١١و ثؼغ  Gene Addition اضافح انجيٍتقُيح            

اٌظفبد إٌجبر١خ ػٓ ؽو٠ك اكفبي ع١ٓ اٚ ع١ٕبد َِئٌٛخ ػٓ رؾ١َٓ ٘نح اٌظفبد . اٌزطج١ك 

اٌؼٍّٝ ارؼؼ فٝ إٔزبط ٔجبربد ِمبِٚخ ٌٍؾشواد  . رؼزّل ٘نح اٌطو٠مخ فٝ اٍزٕجبؽ اطٕبف 

ماد ِمبِٚخ مار١خ ٌٍؾشواد ٚمٌه  ِٓ ٔجبربد اٌّؾبط١ً اٌؾم١ٍخ وبٌنهح ٚاٌمطٓ ٚغ١و٘ب

ع١ٓ ٠شفو ٌجوٚر١ٓ ٍبَ  ثؾ١ش رؤكٜ رغن٠خ اٌؾشوح ػ١ٍخ اٌٝ ِٛرٙب كْٚ اْ ٠ؤصو مٌه ثبكفبي 

ػٍٝ إٌجبد ٔفَخ  . ِٚٓ اُ٘ اٌغ١ٕبد اٌزٝ اٍزقلِذ فٝ ٘نا اٌّغبي ع١ٓ ألٚرٛو١َٓ 

Endotoxin  اٌّٛعٛك فٝ ع١َٕٛ ثىزو٠بBacillus thuringiensis  ٍٜك ػ١ٍخ ٠طٚاٌنBt 

gene . ٍُػٍٝ اٌطبٌت شوػ اٌطو٠مخ ثبٌزفظ١ً ِغ اٌو. 

 

٠ؤكٜ مٌه اٌٝ ا٠مبف ٔشبؽ ع١ٓ  ؽ١ش  : Gene Subtractionتقُيح انطرح انجيُي          

اٚ اوضو كافً إٌجبد .ٚاٌّمظٛك ٕ٘ب ١ٌٌ ؽنف اٌغ١ٓ اٚ اىاٌزخ ٌٚىٓ ا٠مبف ٔشبؽخ فٝ فال٠ب 

ِؼبك اٌّؼٕٝ ٌزٕظ١ُ رؼج١و اٌغ١ٓ ِٓ اوضو اٌزم١ٕبد ٔغبؽب   RNAرم١ٕخ إٌجبد اٌؾٝ  ٠ٚؼزجو 

ٚاٌزٝ اكد اٌٝ أزبط ٔجبربد ِؾٌٛخ ٚهاص١ب رَزقلَ ؽب١ٌب ػٍٝ ٔطبق رغبهٜ  ٚرزٍقض ٘نح 

فظً اٌززبثغ اٌشفوٜ ٌٍغ١ٓ ػٓ –اٌطو٠مخ فٝ اهثؼخ فطٛاد:وٍٛٔخ اٌغ١ٓ اٌّطٍٛة كهاٍزخ 

اػبكحارؾبك اٌززبثغ اٌشفوٜ –اٌمطغ إٌّبٍجخ  ِٕطمخ اٌجوِٚٛرٛه اٌقبص ثخ ثبٍزقلاَ أي٠ّبد

ٌٍغ١ٓ ِغ ٔفٌ اٌجوٚحِٛرٛه ٌٚىٓ فٝ ارغبح ِؼىًٛ اٌززبثغ ٚاف١وا اػبكح اكفبي ٘نا اٌززبثغ 

اٌّزؾل ثبٌجوِٚٛرٛه اٜ اٌغ١ٓ اٌّؼبك اٌّؼٕٝ اٌٝ اٌق١ٍخ اٌّؼ١فخ ثبؽلٜ ؽوق اٌّؼىًٛ 

 اٌوٍُ . ػٍٝ اٌطبٌت اٍزىّبي شوػ اٌطو٠مخ ِغ  اٌزؾٛي اٌٛهاصٝ.

 

 

 

 

 

 

 ِغ أؽ١ت األ١ِٕبد ثبٌٕغبػ                                              

 أ.ك/ ِؾّل ٍواط اٌل٠ٓ                                                



 

 


