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ًَىرج اجاتح استششادي غيش يهضو 

( دسجح 60=10*6:)َماط يٍ انُماط انتانيح ػششجػٍ  بأج 

ػذد االلشاص انتخيهيح   imaginal discs :هً  (يزكش انطانة يضيذ يٍ انتفاصيم)لشص تخيهً   19  

االَمساو وانهجشج هًا ػًهيتاٌ : اَمساو انخاليا وهجشج انخاليا  -يا انفشق تيٍ اَمساو انخاليا وهجشج انخاليا؟ -1

التفاعل واػادج انتًايض واالَمساو انخهىي هى ( انتشكم )ػُهًا تكىيٍ انطشص او انًُظ  يُظًتاٌ تؼُايح يُتج

التحوالت المؤدية الى تكوين : اما هجرة الخاليا فهى (المصير الخلوى)شكل والوظيفة المحددان النتاج ال

لنهاية اكتمال شكل وفى ا  االندماجثم  تحركها ,تنظيم تلك االغشية المبطنه و االغشية المبطنه للتجاويف

 .الكائن وقيامه بوظائفة الحيوية المختلفة

2- P element  ًتُظيى انُسخ فً االَسجح انًتخصصح؟ياهى جيا دوسِ ف 

ذجشتح اٌرذٛي االٔرماٌٝ  ؟هم تذذث فً جًيغ انكائُاخ؟(انتشكم االَتمانً)اششح في يخطظ يشادم دذوث ظاهشج انًيتاتالصيا 

٘ٝ ِمذسج اٌخاليا اٌّرشىٍح  فٝ اٌفشد اٌثاٌغ ِٓ ديٛاْ   metaplasiaالٔرماٌٝ اٌرشىً ا فٝ ديٛاْ اٌغالِٕذس

اٌغالِٕذس ػٍٝ االدرفاظ تمذسذٙا ػٍٝ اػطاء اٌطشص االخشٜ ِٓ اٌخاليا ٚفيٙا يرُ اػادج ذىٛيٓ اٌؼذعح ِٓ 

: ٚذّد اٌرجشتح ترٕفيز اٌخطٛاخ اٌراٌيح irisاٌمضديحاٌظٙشيح 

 ْ االدذاز ذؤدٜ اٌٝ أراض ػذعح جذيذج ِٓ اٌمضديح ػمة اصاٌح اٌؼذعح ذذذز عٍغٍح َ -1

 ذثذأ اٌٛاْ اٌجأة اٌظٙشٜ ٌٍمضديح فٝ ذخٍيك وّياخ ٘ائٍح ِٓ اٌشيثٛعِٛاخ  -2

 اٌّٛجٛد تٙا ٚذذذز عٍغٍح ِٓ االٔمغاِاخ اٌّيرٛصيح  DNAيرىاشش اي  -3

ج ٌٍخاسض ٚ٘ٝ اٌذثيثاخ اٌرٝ ذثذا اٌخاليا اٌٍّٛٔح ٌٍمضديح اْ ذؼىظ ذشىٍٙا تذفغ االجغاَ اٌٍّٛٔٗ اٌّيالٔيٕي -4

اٌرٝ ذذخً اٌٝ ِٛلغ اٌجشح تاٌرٙاَ  macrophageذؼطٝ ٌٍؼيٓ ٌٛٔٙا شُ ذمَٛ اٌخاليا اٌاللفح اٌىثيشج  

 ٘زٖ االجغاَ اٌّيالٔيٕيح 

ذغرّش اٌخاليا اٌظٙشيح ٌٍمضديح فٝ االٔمغاَ ِىٛٔح وشج ِٓ االٔغجح اٌّرىشفح فٝ إٌّطمح اٌرٝ اصيٍد  -5

 ِٕٙا اٌؼذعح 

أ ٘زٖ اٌخاليا في ذىٛيٓ تشٚذيٕاخ اٌثٍٛسج ٚ٘ٝ اٌّشوثاخ اٌّشىٍح ٌخاليا اٌؼذعح ٚذرىْٛ ٘زٖ ذثذ -6

 اٌثشٚذيٕاخ تٕفظ اٌرشذية اٌزٜ ذظٕغ تٗ اشٕاء ذشىً اٌؼذعاخ اٌطثيؼيح 

 تّجشد اْ ذرىْٛ ػذعح جذيذج ذرٛلف اٌخاليا ػٍٝ اٌجأة اٌظٙشٜ ٌٍمضديح ػٓ االٔمغاَ اٌّيرٛصٜ  -7

 

:  يا انفشق تيٍ -3

يطٍك ػٍٝ خاليا االعاط ِذذدج اٌّظيش ٌٚىٕٙا غيش ِرشىٍح ٚاٌرٝ ذجثش  unipotentانخاليا وديذج انتشكم  -

ػٍٝ اٌذخٛي فٝ ِضيذ ِٓ ِّشاخ اٌرشىً في اٌّغرمثً ٚيؤدٜ ٘زا اٌّغاس اٌٝ طشاص ٚادذ ِٓ اٌخاليا 

ِصاي اٌخاليا اٌرٝ ذذً اٌّرشىٍحفيماي ػٓ خٍيح االعاط فٝ ٘زٖ اٌذاٌح أٙا ٚديذج اٌمذسج ػٍٝ اٌرشىً 

 ِذً االٔغجح اٌطالئيح ٌٍجٍذ



 

لذ يؤدٜ أمغاَ خٍيح االعاط اٌٝ ػذد ِٓ اٌخاليا اٌّخرٍفح ٌٚىٕٙا ذّد  pluripotentانخاليا ػذيذج انتشكم  -

 تظٍح اٌمشاتٗ ٌثؼضٙا ِصاي خاليا ٔخاع اٌؼظاَ اٌرٝ ذذً ِذً خاليا اٌذَ اٌّرؼذدج

 

 totipotent اٌخاليا راخ اٌمذسج اٌّطٍمح ػٍٝ اٌرشىً  totipotentانتشكم  انخاليا راخ انمذسج انًطهمح ػهً -

ِمذسج اٌخاليا اٌفشديح ػٍٝ اٌرشىً ٚاٌرذٛي اٌٝ ِجِٛٛػح ِٓ اٌخاليا راخ اٌطشص اٌّخرٍفح ٌرىٛيٓ وائٓ 

 ِىرًّ ٚوصيشا ِا ذٛجذ ٘زٖ إٌٛػيح ِٓ اٌخاليا في إٌثاخ تٕغثح اوثش ِّا في اٌذيٛاْ 

. 

ّ٘ا ِذٛسيٓ ِٓ اٌّذاٚس اٌصالشح اٌّىٛٔٗ ٌمطثيح جٕيٓ دششج . V/P and D/Aِ االختصاساخ فسش هز -6

اٌذسٚعٛفيال اشٕاء اٌّشادً اٌّثىشٖ ِٓ ػٍّيح اٌرطٛس 

A/P anterior posterior   (ِٓ جأة اٌٝ اخش)اٌّذٛس االِاِٝ خٍفٝ ِٓ االِاَ اٌٝ اٌخٍف 

D/V dorsal ventral ِاَاٌظٙشٜ تطٕٝ ِٓ اٌخٍفٝ ٌال 

 

 

؟ Hunch Back( HB-M)يا هى تاثيش تذسج تشوتيٍ  -7

 BCDفٝ ذذسض اوصش ضذاٌح ديس يّرذ اٌٝ اٌخٍف اوصش ِّا يذذز فٝ داٌح تشٚذيٓ  HB-Mيرٛاجذ تشٚذيٓ اٌـ 

يىًّ اٌطاٌة اعثاب ) ٌّظائش إٌّاطك اٌٛعطيح ٚاٌخٍفيح  HB-Mٚيرّشٝ رٌه ِغ االضافح اٌٙاِح ٌثشٚذيٕاخ

( ٘زا اٌرذسض في اٌرٛصيغ ٚساشيا
 

ياهً اسثاب استخذاو انذسوسىفيال كًُىرج وساثً؟  -8

 عٌٙٛح ذشتيرٙا ٚاوصاس٘ا

 لظش فرشج اٌجيً

 genomeطغش دجُ اٌّذرٜٛ اٌٛساشٝ 

 اٌىشِٚٛعِٛٝ تزوش اٌطاٌة اِصٍح الخرالف اٌؼذد( (n=4طغش ػذد اٌىشِٚٛعِٛاخ 

 ٚجٛد اٌىشِٚٛعِٛاخ اٌؼّاللح

اعرخذاَ اٌذششج وّٕٛرض ٚساشٝ ٌٍذساعح فرشج طٛيٍح ِٓ اٌضِٓ ِّا ادٜ اٌٝ ذٛافش اٌىصيش ِٓ اٌّؼٍِٛاخ 

 ػٓ ٘زٖ اٌذششج

 

في اثثاخ اٌ اَىيح انخاليا انًتشكهح تذتفع تمذستها   xenopus laevisوضخ كيف ايكٍ استخذاو انضفذع االفشيمي -9

ادج انتشكم ويا هى انًصطهخ انزي يطهك ػهً هزِ االنيح؟  ػهً اع

الشثاخ لذسج اٌخاليا اٌّطٍمح ػٍٝ  nuclear transplantationيطٍك ػٍٝ ٘زٖ االٌيح ٔمً االٔٛيح ٚاػادج صساػرٙا 

تٙزٖ اٌرجشتح ديس ٔمً أٛيح ِٓ خاليا ذاِح اٌرشىً اٌٝ  Gurdonٚلاَ اٌؼاٌُ  totipotentاػادج اٌرشىً 

: اخ ػٍٝ ٚشه اْ ذثذأ في اٌرشىً في اٌضفذع االفشيمٝ رٚ اٌّخاٌة ٚذرٍخض اٌرجشتح فٝ االذٝصيجٛخ

  ذذطيُ إٌٛاج تاعرخذاَ االشؼح اٌفٛق تٕفغجيحUV  

  ادالي إٌٛاج اٌرٝ ذُ اٌرخٍض ِٕٙا تٕٛاج ِٓ خٍيح اِؼاء ِرطٛسج تذمرٙا في اٌثيضح إٌّضٚػح إٌٛاج 

يا ذذد عيطشج إٌٛاج اٌذخيٍح ِّا يصثد ِمذسج اٌخاليا ػٍٝ اػادج يالدع ّٔٛ خٍيح اٌثيضح ّٔٛا طثيغ

 اٌرشىً اٌّطٍك

؟  the A\P morphogenesكى ػذد واسًاء يىسفىجيُاخ انًذىس االيايً انخهفً  -10



ػٍٝ اِرذاد اٌّذٛس اٌّاِٝ اٌخٍفٝ ّٚ٘ا يؼّالْ ِؼا  BCD AND HB-Mٕ٘ان ِٛسفٛجيٕاْ ّ٘ا 

 ٚاٌزٜ يشفش ٌٗ اٌجيٓ تايىٛيذ BCDس اٌّاِٝ اٌخٍفٝ ٚيرٛصع تشٚذيٓ الػطاء اٌّؼٍِٛاخ اٌّىأيح ٌٍّذٛ

BICOID  ٓفٝ ذذسض شذيذ االٔذذاس فٝ اٌجٕيٓ اٌّثىش تيّٕا يرٛصع اٌثشٚذيHB-M ٓٚاٌزٜ يشفش ٌٗ اٌجي 

HANCH BACK (HB-M)  فٝ ذذسض ضذً ٚوال اٌثشٚذيٕاْ يؼّالْ وّٕظُ ٌؼٍّيح إٌغخ ّٚ٘ا

  .ْ اٚ وثرٗ ٚرٌه ٌٍجيٕاخ اٌرٝ ذؼطٝ ذؼثيش٘ا في اٌجٕيٓ اٌّثىشيشرشواْ ِؼا في ذٕشيظ اٌجي

:   انطشص انؼايح نتطىس انذسوسىفيال هً -11

خٍفٝ ٚاٌرٝ يرشذة  –تطٕٝ ٚاالِاِٝ  –ذىٛيٓ اٌخطح االعاعيح ٌٍجغُ اٜ لطثيح اٌّذٛسيٓ اٌظٙش  -1

 .ػٍيٙا ذىٛيٓ جٕيٓ رٚ دٍماخ اِاَ ٚخٍف ٚاػٍٝ ٚاعفً

 في داخً اٌذٍماخذؼييٓ ذؼثيش اٌجيٕاخ  -2

 
   segment genesيجاييغ جيُاخ تذذيذ انذهماخ في انذسوسىفيال  -12

  جيٕاخ اٌفمذgap genes 

 جيٕاخ ذذذيذ االصٚاضpai-rule genes   

  segment polarity genesجيٕاخ ذذذيذ لطثيح اٌذٍمح

نذسوسىفيال ػهً ػًهيح تطىس دششج اBicoid( BCD)فسش تاثيش يشادم تذسج تاثيش تشوتيٍ  -13

يغيش ِٓ ِظيش اٌجضء اٌزٜ في اٌّمذِح ديس ٔجذ اْ ذٛصيغ اٌثشٚذيٓ غيش  BCDاٌرغييش اٌٛساشٝ فٝ جيٓ 

ػٍٝ اٌطاٌة روش ذظيً ذٛصيغ ٘زا اٌثشٚذيٓ ِغ روش ) A/Pِرٕاظش ٚيرذسض ػٍٝ طٛي اٌّذٛس االِاِٝ اٌخٍفٝ 

( اٌرجاسب اٌرٝ ذٛضخ اّ٘يرٗ في اٌرشىً ٚذذذد اِاوٓ ٚجٛدٖ
 

؟  BX-Cوضخ تاثيش انًؼمذ انجيًُ  -14

ِؼمذ جيٕٝ خاص تطفشج اٌظذس اٌّضدٚض فٝ اٌذسٚعٛفيال ٚاٌزٜ يمغ ػٍٝ اٌىشِٚٛعَٛ اٌصاٌس ٚ٘ٛ يذرٜٛ ػٍٝ 

جيٕاخ االلٍّح اٌرٝ ذذىُ شخظيح اٌذٍماخ في اٌذٍمح اٌظذسيح اٌصاٌصح ٚوزٌه وً دٍماخ اٌثطٓ خالي ذطٛس 

 (تاِصٍح طفشاخ ذٛضخ اّ٘يح وال اٌّؼمذيٓيذػُ اٌطاٌة االجاتح .)ٚذشىً اٌذششج

؟   ANT-Cوضخ تاثيش انًؼمذ انجيًُ  -15

٘ٛ اٌّؼمذ اٌجيٕٝ اٌخاص تظٙٛس سجً ػٍٝ لشْ االعرشؼاس ٚيذرٜٛ ٘زا اٌّؼمذ ػٍٝ ذجّغ ِٓ جيٕاخ االلٍّح 

( يذػُ اٌطاٌة االجاتح تاالِصٍح)يرذىُ في ذذذيذ شخظيح ِىٛٔاخ اٌشاط ٚدٍماخ اٌظذس  

 

 

 

اطية ايُياخ لسى انىساثح تانُجاح وانتفىق يغ  

هذي انجاسدً /د                                                                                            


