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 ساعتان: الزمن                                  2015/  2014األول          للعام الجامعي  صل الدراسي  الف 

       
 
 :أجب على نقطتين فقط (درجة  20): السؤال األول  
 

وضح الصفات العامة لمفاجات  –يمثل البكتريوفاج أىمية خاصة في الدراسات الوراثية الميكروبية   (1)
وكيف يستفاد من البكتريوفاج  كناقل لممادة الوراثية مع   -المعتدلة والسامة  ومراحل نمو كال منيا  

 .ذكر أمثمة 
 Neurosporaالدقيقة التي استخدمت في الدراسات الوراثية الميكروبية   ىو فطر تأول الكائنا  (2)

crassa     وأيضا فطرSaccharomyces cervisia  -   اذكر أىمية ىذين الفطرين في  الدراسات
 . الوراثية  ودورة حياتيما 

مع ذكر األسباب ( االستربتومايسين ) اشرح طريقة لدراسة الطفرات التمقائية المقاومة لممضاد الحيوي   (3)
 .التي تؤدى إلى استحداث ىذه الطفرات وكيفية التعرف عمييا 

 
 :على نقطتين فقط أجب (درجة 20): السؤال الثانى 

 
كيف يمكن التعرف عمى نظام العالقة التبادلية بين الجينات المدروسة  في التحول الوراثي   (1)

Transformation   وكيف يمكن إصالح  األخطاء التي تحدث  –باستخدام التيجين الثالثي العوامل
 .وراثيةوما أىمية التحول الوراثي  في الدراسات ال_ أثناء ىذا التحول الوراثي  

القواعد األساسية لعممية  –اذكر ىذه المعايير  –عممية النقل الجيني ليا معايير يجب مراعاتيا بكل دقة  (2)
 .النقل الجيني وطرق ىذا النقل  وشرح إحداىا بالتفصيل 

 
تعبر عن النقل المباشر لممادة الوراثية عند اتصال الخاليا البكتيرية  Conjugationاالقتران البكتيري  (3)

وضح مع الرسم كيفية إتمام ىذه الخطوات مع ذكر الطرز المذكرة والمؤنثة وكيفية  –اتصال مباشر 
االستفادة من ىذه الظاىرة لدراسة المظاىر الحركية لممعطى أثناء عممية  ةوكيفي -انتقال طراز آلخر  

 .المتقطع  التزاوج

 
 (درجة 20(: السؤال الثالث 

 
لتحميل اإلنزيم بالجسم    ELISAلمنظم الميكروبية  يتم استخدام طريقة الـ يفي التشخيص الجزيئ  (1)

 .اذكر ىذه الطريقة وأىمية ىذا االختبار والتعرف عمى األجسام المضادة أحادية الكمونة –المناعي 

واالستقطاع الوراثي المقيد  Universal Transduction قارن بين االستقطاع الوراثي العام   (2)
Restricted Transduction   مع ذكر أمثمة لمفاج المستخدم  وما ىي الصعوبات التي تواجو عممية

 .االستقطاع الوراثي 
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 نموذج إجابة استرشادي غير ملزم
 

 : (درجة 20)السؤال االول 
البكتريوفاج ىو مثال لمكائنات الدقيقة الالخموية من حيث التركيب ودورة الحياةيقوم الطالب بذكر تركيب  (1)

 –البكتريوفاج  مع شرح دورة الحياة  الخاصة بالفاج السام والفاج المعتدل مع رسم دورتى الحياة 
ريق احداث عدوى لمخاليا االستفادة من البكتريوفاج كناقل لممادة الوراثية  يتم عن طريق وذلك عن ط

المطموب الحصول عمى الجين المرغوب منيا وبعد احداث العدوى يتكاثر الفاج داخل الخمية البكتيرية 
ويزداد فى العدد حتى تنفجر الخمية البكتيرية ويخرج منيا الفاج الذى ضم الية المادة الوراثية المراد 

يرسم الطالب دورة حياه الفاجات المعتدلة  -.عمى الطالب استكمال ىذة الدورة  -الحصول عمييا  
وكيفية تحويميا الى فاجات سامة  أى تتحول من الحالة البروفاج او الميسوجينية الى الحالة 

التى تؤدى الى انفجار الخمية البكتيرية نتيجة تكاثر الفاج بداخميا بطريقة اليسعيا حجم  
المستخدمة فى ىذا المجال ىو فاج المدا والذى ومن اشير الفاجات  الخمية فتفجر ويتكرر الحال  

. حجميا يصل الى كيمو بيز  DNA ويستطيع الفاج أن يحمل قطعة من الـ -E.coliيعزل من البكتريا 
 .عمى الطالب ذكر امثمة توضيحية لذلك 

ة  فطر النيوروسبورا كراسا وفطر الخميرة ىى اول الكائنات الدقيقة التى استخدمت لمدراسات الوراثي (2)
وفطر النيوسبورا ىو فطر ذقى أو اسكى  ويستفاد منة فى الدراسات الوراثية حيث ا ن بو دوره الجنسية 

وبالنسبة لمخميرة فيى  –وعمى الطالب رسم دورة حياة ىذا الفطر    aوطراز تزاوج  Aطراز تزاوج 
كاثر بالتبرعم او فطريات أحادية الخاليا تختمف أوتتعدد حسب طريقة انقساميا  فمن الممكن أن تت

االنقسام المتساوى  واثناء االنقسام االجنسى بالتبرعم تحدث العممية الميتوزية عادة مع انقسام 
عمى الطالب استكمال المعمومات الخاصة بالخميرة مع رسم دورة -----سيتوبالزمى غير متساو   

الوراثية لعديد من المميزات منيا  حياتيا وجدير بالذكر ان الكائنات الدقيقة ليا أىمية فى الدرالساتال
 الخ ----بيا خاليا احادية  –سيولة الحصول عمييا –قصر دورة حياتيا 

لدراسة الطفرات التمقائية المقاومة لالستربتومايسين Lederberg  (Replica Plating    )تجربة العالم  (3)
وىذة الطريقة تسمح بالتعرف عمى مقاومة او صمود البكتريا لمعوامل الغير مستحبة والموجودة فى –

واستخدام المضاد الحيوى . البيئة الخارجية لمطفرات وبالتالى يمكن التعرف عمى العوامل المرغوب فييا 
اء الطفرات الحية اليستخدم كسبب مباشر الحداث التغيرات الوراثية لكن يسمح فقط باختبار أو انتق



. النادرة ذات الشكل االظاىرى الذى يضمن امكانية اقممتيا لمتغيرات التى تحدث فى البيئة المحيطة 
 .عمى الطالب شرح التجربة تفصيميا 

 
 :  اجابة السؤال الثانى

حول الوراثى شرح ىذة الظاىرة موضحا معنى الخاليا المؤىمة لعممية التيتناول الطالب  التحول الوراثى -(:  1)
وطريقة تجييزىا ثم يعدد مراحل انتقال المادة الوراثية من المعطى لممستقبل دون وسيط وتوضيح ذلك عمى الرسم  

وكيفية اصالح الخطأ الحادث اثناء التحول الوراثى لمحصول عمى حامض نووى سميم مع توضيح الفوائد 
 وحساب معدل الطفور واالنتخاب  الخالمتعددة لمتحول الوراثى من حيث عمل الخرائط الوراثية 

 التيجين الثالثي العوامل لتحديد العالقة التبادلية بين الجينات المدروسة في التحول الوراثي
 a , cوالمستقبل بين طفرتين   bوطفرة واحدة  +a+, cيشرح الطالب  المثال في حالة وجود أليالن وحشيان   -

 -coويوضح ما يسمى بالتحول الوراثي  المشترك   –مع استخدام الماركر االنتخابي   +bو أليل برى 

transformation )    
-يشرح الطالب معنى التحول الوراثى اى االنتقال المباشر لممادة الوراثية بين الخاليا مباشرة دون وسيط   -

ة اليامةفى الطبيعة  وفى حالة اجرائيا فى يتناول ىذا الشرح الخطوات التى يتم من خالليا اتمام ىذة العممي
المعمل نظرا لقمة حدوثيا فى الطبيعة يتكمم الطالب رعن الخاليا المؤىمة التمام ىذا التحول الوراثى وتحدث 

ثم يوضح الطالب أىمية دراسة   -احيانا اخطاء اثناء ىذا التحول يوضح الطالب بالرسم كيف يتم اصالحيا 
وتفيد فى التعرف عمى التبادل  DNAتؤكد ان مادة التوارث فى البكتريا ىى الىذة الظاىرة حيث انيا 

الوراثى بين الجين الذى يحمل الشظية والجين الموجود اصال فى الكروسوم وفى عممية التزاوج واالرتباط 
 الخ  وعمى الطالب رسم كيفية اصالح االخطاء الناجمة عن عممية التحول الوراثى  ....

 
عدم االضرار  –اختيار طريقة ذات كفاءة عالية : قل الجينى ليا معايير أساسية منيا عممية الن:  (2)

ضمان وصول الجينات المنقولة الى  –ادخال الجينات الى عدد كبير من الخاليا  -بالخاليا المحولة
 .اندماج الجين مع المادة الوراثية لمنبات االصمى  -النواة

المراد  DNAتصميم قطعة ميجنة من  -1:ينى تتم عمى اربع خطوات ىى القواعد االساسية لعممية النقل الج
نقل -2من الناقل ولدية قدرة عمى التكاثر  وذلك عن طريق استخدام االنزيمات القاطعة   DNA[نسخيا والـ

اختيار المستعمرات  -Yeast 3 أو  E.coliالقطعة الميجنة والتى ىى بداخل الناقل الى خمية حية مثل 
البكتيرية التى تحتوى عمى الناقل والقطعة الميجنة والسماح ليا بالتكاثر فى اطباق المستنبت ا وفى محاليل 

 .منيا بكميات كبيرة  DNAاستخالص القطو الميجنة واستخراج  -4سائمة  
 وعيوبيا مع ذكر مثال توضيحى عمى الطالب ذكر النواقل المسنخدمة فى تجارب اليندسة الوراثية ومميزاتيا 

 
يعرف الطالب االقتران البكتيرى وىى عممية انتقال المادة الوراثية بين  القتران البكتيرىا(" 3)

بكتريا تقوم بدور المعطى وبكتريا اخرى تقوم بدور المستقبل لممادة الوراثية عن طريق خيط 



االنتقال  عمما بان خيط الجنس  يوضح الطالب بالرسم مراحل ىذا-الجنس او قناة االقتران  
زوج  94و500عوامل وراثية موجودة عمى كروموسوم قصير طولة   9ىذا تتحكم فية 

 .نيوكميتيدى 

 
ىى تجربة اقاميا العالم  وولمان وجاكوب عند التيجين بين  فى البكتريا  Fالقتران المتقطع ونقل البالزميد ا

وبين     (High Frequency Recombination )ة كاب خاليا عالية فى تكوين اتحادات وراثية جديد
بغرض التاكد من نقل المادة الوراثية المتمثمة فى بعض االحماض االمينية من المعطى   (F )خاليا تستخدم كام

أثناء عملية االقتران المتقطع من المعطى للمستقبل في اتجاه  كيف أن المواد الوراثية تنتقلولممستقبل فى تدرج زمنى 
 0واحد فقط وىو اتجاه التتابعات الخطية 

يوضح الطالب طريقة نقل البالزميد مع رسم الخريطة الوراثية لو وكيفية بداية عملية االقتران  Fوبالنسبة لنقل البالزميد  
وكذلك يرسم موديل نقل البالزميد .إلى نهاية عملية االقتران......  Oritع موقبقطع في إحدى خيوط البالزميد في ال

F   0إثناء عملية االقتران 
الى البكتريا ذات االتحادات التى ليا تكرار عمى  Fفيما يتعمق بتحول البكتريا الخصبة 

HFR (high frequency recombination )  يوضح الطالب ذلك بالرسم مع التركيز
 .ساسية التى تحدث اثناء ىذا التحول عمى التغيرات اال

 
 :  اجابة السؤال الثالث

 ةيقوم الطالب بشرح طريق االليزا بخطواتيا المعروفة الخمس ابتداء من ارتباط العينة المختبرة بالداعم  (1)
ثم يضاف ليا الجسم المضاد األولى   .عينة 96حفرة لتحتوى عمى  96ذات الحفر الكبيرة ذات ال

ويزال الجسم المضاد غير المرتبط ثم يضاف الجسم المضاد الثانوي ليرتبط بالجسم المضاد األولى ثم 
مع إنزيمات االلكالين فوسفاتيز والبيروكسيديز لتحفيز التفاعل ويحول المادة عديمة المون إلى منتج 

اىدة وقياس كمية المون المتكون  الخ  وتستخدم األجسام لونى  ثم تضاف المادة الغير ممونة ثم مش
المضادة أحادية الكمونة كعوامل تشخيصية لتحديد المواد السامة الموجودة في العينات اإلكمينيكية  

 .عمى الطالب استكمال االجابة بذكر امثمة  .وتستخدم كعوامل عالجية لعوامل التشخيص

 
 
 

 

نوعان عام ومقيد العام فية تكون قطعة المادة الوراثية المطموب    البكتريوفاج االستقطاع الوراثى باستخدام -2 
الطريقة التى . نقميا بالفاج غير محددة أما المقيد أو الخاص ففية تكون القطعة المراد نقميا محددة ومعروفة  

ى تستخدم مع والطريقة الت Universal Transductionتتناسب مع الفاجات السامة  ىى الطريقة العامة
 .عمى الطالب الشرح مع الرسم      Restricted transductionالفاجات المعتدلة ىى طريق 



دا ميكون مع الفاجات المعتدلة مثل ال Restricted Transduction االستقطاع الوراثي الخاص .
بة نقل المادة ويقصد بة نقل جزء من المادة الوراثية عن طريق الفاج  أما االستقطاع العام فيقصد 
 .الوراثية كاممة من إحدى الخاليا إلى األخرى عن طريق البكتريوفاج  من النوع السام

 
الرسم مطموب مع ذكر أمثمة  في حالة نقل عامل تكوين الجاالكتوز   –وىناك  فروق أخرى يذكرىا الطالب 

وم العائل  وفى حالة االستقطاع وىو الذى يدخل فيو البروفاج المبدا في كروموس att lambdaوتوضيح الموقع 
العام  يذكر أنة في حالة حدوث االستقطاع العام المشترك الثنين أو أكثر من الماركرات الوراثية التي يوجد بينيا 

الصعوبات التى تواجة       ارتباط فمن الممكن أن توزع ىذه الماركرات عمى الخريطة الوراثية بانتظام  الخ  
عض االحيان ينقل الفاج العامل الوراثى الجاالكتوز الموجب ويحمل فى نفس الوقت االليل فى ب:  االستقطاع ىى

االخر السالب اى انة يحمل العاممين الوراثيين  وقد يحدث ان يتم احالل لالليمين وعند انقسام الخمية تعطى 
 -تراكيب مختمفة 

ام الخمية وتكوين االفراد الجديدة  اى ان ىناك صعوبة اخرى يالحظ انة احيانا يتم نقل العاممين معا اثناء انقس
صعوبة ثالثة ىى ان معدل حدوث االستقطاع الوراثى منخفضة ولذلك يمجأ الى زيادة ىذا  –ارتباط بين العاممين 

 الخ . المعدل باستخدام المطفرات
 
 
 

 مع أطيب األمنيات
 محمد سراج الدين عبدالصبور/د.أ

 


