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تكنىلىجيا الجينات                               : : المادة

 الفرقة الثالثة                                                                 

 ساعتان: الزمن                 2014/  2013الثاني           للعام الجامعي  الدراسي   الفصل
 :اجب عن نقطتين فقط  (درجة  20)السؤال األول     

ٔكٍفٍخ تشكٍت ٔتُظٍى ػًم انجٍُبد  ( Gene Expression ) انتؼجٍش انجًٍُ يب يفٕٓو  (1)

 .فً انكبئُبد انحٍخ 

 كٍفٍخ انحصٕل ػهى فئشاٌ يحٕسح ٔساثٍب ػٍ طشٌك تمٍُخ استجذال انجٍُبد انًستٓذفخ (2)

Gene Targeting)) 

طشٌمخ ) اإلَضًٌٍخٔانطشٌمخ    Plasmid Replicationتضبػف انجالصيٍذاد خطٕاد  (3)

(سبَجش 
     

  .أٔ انتسهسم انُٕٔي انًبدح انٕساثٍختتبثغ نًؼشفخ 

 

 

 :اجب عن نقطتين فقط  (دسجخ  20)انثبًَ انسؤال

ثٕسح ػهًٍخ ْبئهخ ثذأد ثبستُسبخ انُؼجخ دٔنهى ػبو   Cloningًٌثم االستُسبخ   (1)  

َبلش ْزِ انؼجبسح يُبلشخ ػهًٍخ تتضًٍ ( ٔاستًشد حتى يحبٔنخ استُسبخ  اإلَسبٌ  1997

يؼُى االستُسبخ ٔإَاػخ ٔكٍفٍخ االستفبدح يُخ  يغ ركش خطٕاد اجشائخ ٔانجبَت االخاللى  

 انًتؼهك ثخ  

( نهُٕالم انًستخذيخ فى انُٓذسخ انٕساثٍخ ثؼض انًًٍضاد ٔثؼض انًشبكم ٔانؼٍٕة)    (2)    

انًؼهٕيخ تفصٍهٍب فًٍب ٌتؼهك ثبنجالصيٍذ  ٔانجكتشٌٕفبج  ٔانكٕصيٍذ ْزِتُبٔل 
   . 

:  لبسٌ ثبنشسى فمظ  ثٍٍ   (3)      

–(  P
UC18

 and P
BR322  

plasmid 
 )                    

 

               Semi-conservative –Dispersive  of DNA Replication)  )

ٔااللتشاٌ انجكتٍشي -–االستمطبع انٕساثً انؼبو              

 

  :اجب عن السؤال التالي( درجة  20: )السؤال الثالث .    

( َمطخ تحٕل فً انًُظٕيخ انؼالجٍخ نإلَسبٌ   Stem cells تؼتجش انخالٌب انجزػٍّ     (1)

 طشق انحصٕل ػهٍٓب ٔتطجٍمبد  –إَٔاػٓب  –تؼشٌفٓب : تُبٔل  ْزِ انؼجبسح يٍ حٍث  

 استخذايٓب

ظبْشح ْبيخ فً يجبل تكٌٍٕ االتحبداد   Transformationًٌثم انتحٕل انٕساثً (  2)   

ٍَكٍخ ْزا انتحٕل انٕساثً ٔأًٍْخ َبلش ْزِ انؼجبسح يغ تٕضٍح يٍكب–انٕساثٍخ انجذٌذح 

 .استخذايّ فً يجبل تكُٕنٕجٍب انجٍُبد 
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والهندسة الىراثية                         الىراثة : قسم 

 (وراثة)التكنىلىجيا الحيىية الزراعية :   برنامج
                                                   

تكنىلىجيا الجينات                               : : المادة

                      الفرقة الثالثة                                            

: الزمن                        2014/  2013الثاني           للعام الجامعي  الدراسي   الفصل
 ساعتان

 نموذج إجابة استرشادي غير ممزم                         
 درجة ( 20: ) اجابة السؤال االول

 :ثالثة أنواع  إلىتنقسم الجينات من حيث الوظيفة   : (1)

الجينات المنظمة لعمل عديد من الجينات األخرى  Regulator Genes: النوع األول (2)
  –والتي يطمق عمييا اسم الجينات العاممة أو الفاعمة 

الجينات العاممة وىى التي تتحكم في فتح وغمق  Operator Genes : النوع الثاني   (3)
  –عدد كبير من الجينات المسماة بالجينات التركيبية 

الجينات التركيبية وىى المسئولة عن التركيب  Structure Genes :  الثالثالنوع  (4)
ويوضح الرسم التالي كيفية تنظيم عمل . الخاص بالبروتينات أو ببروتين اإلنزيم  

 .الجينات 

عمى الطالب شرح ىذه العممية بالتفصيل  مع توضيح كيفية تنشيط الجينات باستخدام      
التي ترتبط يجزئ من الجين يعرف بالمعزز أو  Transcription Factorsعوامل النسخ 

 ـليتمكن باقي الحين من التعبير عن نفسو في بدء عمل نسخ ال Promoterالمنشط  
mRNA   ظيار الصفة المسئولة عن إنتاج  اإلنزيم  والذي يقوم بإتمام التفاعل الحيوي وا 
 .الخ ----المحددة 

 
 



راثيا عن طريق تقنية استبدال الجينات كيفية الحصول عمى فئران محورة و (2)
ىذا المثال عن طريق فيم تقنية  يتضح: (      (Gene Targetingالمستهدفة

حيث يتم فييا استحداث لطفرة  Gene Targetingاستبدال الجينات المستيدفة  
واستبداليا بجين سميم او سوى داخل احدى الخاليا الجذعية المشتقة من الجنين 

Embryo derived stem cells  من اجنة الفئران ثم ادخاليا فى خاليا جنين الفار
ذلك الى احداث  أدى فإذا  Knocked outفتكون بذلك اجنة معطمة الجين المستيدف 

وتتم . ين عن تكوين المخ  جتشوة فى مخ الفار كان ذلك دليل عمى مسئولية ىذا ال
لخاليا الجذعية المشتقة من الجنين  االولى عزل جين من ا ىذة العممية بثالث خطوات

بجين سوى عن طريق ادخال جين  استبدالوويحور ذلك الجين النتاج جين طافر يتم 
الذى يساعد فى التعرف عمى الخالبا  بالواسم الموجبمقاوم لمنيوميسين ويسمى ىذا 

بالواسم التى تم االيالج فييا  ثم يضاف جين اخر يسمى الثياميدين كيناز ويعرف 
وبعد تصميم الجين الطافر يتم تحميمة عمى ناقل مناسب مثل بالزميد القولون   لسمبىا

حيث يتم ادخال الناقل الى خاليا جنين الفار الجذعية فيقوم الناقل اما بنقل الجين 
الطافر بدال من الجين السميم عمى كروموسوم من كروموسومات خاليا الفار الجنينية 

وى بجين مشالبة او يتم االدخال اصال فى الخاليا حيث يتم استبدال الجين الس
 الخ .......

 
طريقة ) اإلنزيميةوالطريقة    Plasmid Replicationتضاعف البالزميدات خطوات  (3)

 او التسمسل النووي  المادة الوراثيةتتابع لمعرفة      (سانجر 

 يشمل تضاعف البالزميدات ثالث خطوات أساسية وهى

ثم مرحمة االنتياء    Elongationثم مرحمة االستطالة   Initiation مرحمة االبتداء  
Termination  عمى الطالب شرح ىذة المراحل تفصيميا 

  
 :او لمعرفة التسمسل النووى  DNAهناك طريقتان لتحديد تتابع المادة الوراثية  
 The Chemical Degradation Method طريقة التحطيم الكيميائى:الطريقة االولى  

فى اماكن محددة بمواد كيميائية وليست انزيمية  وتسمى طريقة DNAوتعتمد عمى كسر ال
 جمبرت –ماكسيم 

 Chainاو طريقة السالسل الطرفية او طريقة سانجر  الطريقة االنزيمية:الطريقة الثانية  

Termination Method  وتعتمد عمى استخدام اربعة مجاميع  منdideoxy  

termination (dda,ddc,ddg,ddt)  وتعتمد عمى انتاج قطع منDNA  تكون نيايتيا عبارة



 Dideoxyribose-2.3عن نيوكميتيدات خاصة تحتوى عمى سكر ريبوزى من نوع خاص وىو 
لذرتى االكسجين  وبدال  صةحيث تشتمل ذرتى الكربون الثانية والثالثة عمى ذرة ىيدروجين ناق

 DNAعمى ذرة الكربون الثالثة والضرورية جدا ليستطيع انزيم OHمن مجموعة 

polymerase من العمل عمى اتحاد النيوكميتيدات وتكوين رابظة االستر بين مجموعة الOH 
الفردية قبل  DNAبالسكر ومجموعة حمض الفوسفوريك فى النيوكميتيدة التالية لتتكون سمسمة 

المزدوج الخيوط  وتستخدم اربعة انواع من DNAاتحادىا مع مثيمتيا لبتكوين سمسمتي 
 ويكمل الطالب الطريقة    DNAالنيوكميتيدات لمتعرف عمى تتابع ال

 
 

 (درجة 20) اجابة السؤال الثانى 
يعنى الحصول عمى نسخة طبق االصل من اصل المادة المستنسخ منيا    االستنساخ    (1)

 وىى ليست خمق تركيب وراثى جديد بل ىى تكرار لنسخة أو أكثر من أصل موجود بالفعل 
 :ثالثة انواع وقسم العمماء االستنساخ الى 

   Recombinant DNA Technologyعن طريق استخدام اليندسة الوراثية   النوع االول 
 :وىناك طريقتان رئيسيتان  لمنسخ وىما 
او النسخ باستخدام  Cell –based DNA cloningالنسخ عن طريق استخدام خاليا حية 

 PCRوذلك باستخدام   Cell-free DNA cloningالخاليا الغير حية 

 
وىى بناء  عمى اربع خطواتباستخدام خاليا حية ويتم  بثالثة وسائل االولىويتم ىذا النسخ 

ىى نقل القطغة الميجنة والموجودة داخل  والخطوة الثانيةالمعاد توليفة  ِ  [DNAيئات الجز
ىى عزل سالالت المادة الوراثية والسماح ليا بالتكاثر فى  والخطوة الثالثةتالناقل الى خمية حية 

 ىى عزل المادة الوراثية المستنسخة  والخطوة االخيرةاطباق بترى 
 يتناول الطالب شرح ىذا الجزء بالتفصيل  

 Reproductive Cloningاالستنساخ التكاثري أو الجنسي :  النوع الثانى
لكائن   Nuclear DNAوىو الحصول عمى كائن حى بنفس مواصفات المادة الوراثية النووية 

 Somatic Cellحى اخر  والمثال لذلك ىو إنتاج النعجة دولمى  وذلك باستخدام خمية جسمية 

Nuclear Transfer (SCNT)  وعمى الطالب شرح كيف امكن انتاج النعجة دولمى عام
1997 

   Therapeutic Cloningىو االسشتنساج العالجى :  النوع الثالث



ويقصد بة استنساخ كائنات حية عن طريق الخاليا الجذعية القادرة عمى انتاج اى خاليا او  
كائن كامل  والمحوالت مستمرة النجاح ىذا التكنيك االكثر  اعضاء لكنيا التؤدى الى تخميق

 تعقيدا 
 عمى الطالب االستعانة بالرسم كمما امكن لتوضيح االجابة  

يمثل اىمية قصوى فى ىذا المجال حتى التتاعرض البشرية لمخاطر يصعب   الجانب االخالقى
وذلك لممحافظة عمى التنوع  مجابيتيا ويجب عدم التعامل مع الخاليا الجنسية فى ىذا المجال

 الخ  ........البيولوجى وعدم اختالط االنساب 
 :وىناك تقسيمات اخرى لالستنساخ ومنيا

     -DNA Cloning   يالجزيئ خاالستنسا 
 - Cord blood stem and cells cloningاالستنساخ الخموي 

  Reproductive cloningواالستنساخ الحيواني 

 وهناك 

 اإلستنساخفوائد 
يفيد االستنساخ في المحافظة عمى السالالت النادرة سواء كانت نباتية او حيوانية ومعرضة   -1

النقراض بسبب التموث الصناعى وخوفا من ان تتحمل البشرية اثار االفتقار إلى التنوع 
الذي قد يعرض البشرية لممخاطر فيقوم االستنساخ ىنا بميمة ال نجد  Biodiversityالبيولوجى 

بديل عنيا وىو ما تقوم بو الدول المتقدمة وىو ما يعرف بالبنوك الوراثية والتي يتم فييا جمع 
كثارىا واستنساخيا من اجل الحفاظ عمى معموماتيا الوراثية السالالت واألنواع الن ادرة وحفظيا وا 

والتي تعتبر مصدر لمربى النبات والحيوان لالستفادة منيا واآلخذ منيا في استحداث وتطوير 
 .نباتاتو وحيواناتو من خالل التقنيات الحديثة في التربية كاليندسة الوراثية ونقل الجينات

في مجال البحث العممى فمثال انتاج فأر ليكون موديال لفأر آخر يعانى من  يفيد االستنساخ -2
مرض وراثي محدد إلجراء تجارب عالجية وراثية لتحديد افضل سبل العالج والتي يمكن تطبيقيا 
 .عمى اإلنسان يكون ىنا لالستنساخ فائدة عظيمة الختيار افضل وانسب الطرق الصالح لمبشرية

الميندسة وراثيا النتاج العقاقير بمعنى مضاعفة المصانع الحيوية عدديا اكثار الحيوانات  -3
 .لزيادة انتاج العقاقير

 .اكثار التراكيب الوراثية التي اثبتت كفاءتيا في انتاج الغذاء لمبشر -4

 مخاطر االستنساخ عمى البشرية

http://ar.wikipedia.org/wiki/Biodiversity


الكامل من خمية  ألنّك االستنساخ البشريّك : فإنو سوف يؤثر سمبا بال شكّك عمى النوع اإلنسانيّك 
و ىذا ..بشرية ال جنسية إنما يكون من خمية كاممة النضج ، و دخمت في مرحمة الشيخوخة 

بطبيعة الحال سيؤثر عمى النسخة التي ستنشأ عنيا في المستقبل ؛ ألنيا ستحمل كلّك الصفات 
خمية حيّكة في جسم  وكما ىو معموم أنّك لكلّك ..المرحمة العمرية : الوراثية التي تتعمّكق بيا ، و منيا 

 ...اإلنسان عمرا محددا تولد ثم تموت 
 

 

      ( فى اليندسة الوراثية بعض المميزات وبعض المشاكل والعيوب لمنواقل المستخدمة (2)    
عمى الطالب تعريف النواقل  وذكر الصفات االساسية التى يجب ان تتوفر فى ىذة النواقل     
 :وىى 

 Genetic stabilityالثبات الوراثى  -1

المتكون فى الحالو الفرديو أو  DNAأى ال يحدث لو تدىور أو إنعزال أو تغيير لجزئ        

 .عند تداخمو مع الكروموسومات بعد نجاح عممية النقل

حيث تسمح بسيولة مالحظة   Genetic markersيحتوى عمى معمومات وراثية ثابتة  -2
 .الخاليا التى حدث ليا تحول وراثى

فتحو   يحتوى عمى موقع معروف أو مواقع معروفو إلنزيم من إنزيمات القطع  لسيولةأن   -3
 .وتحميمو بالجين المراد نقمو

 .مما يسمح بسيولة عزلو من الخاليا بكمية كافية أن يكون كثير النسخ -4

 .  Promotorلى تنظيم تعبير الجين المتكون تحت تأثير الحافزأن تكون لو القدرة ع -5

 
 : انواع النواقل وهى

والنوع االخير وىو   Cosmidالكوزميد  – Bacteriophageالبكتريوفاج –  Plasmidالبالزميد
  YACالصناعية لمخميرة  تالكر وموسوما

ويذكر الطالب متى يستخدم أى نوع من ىذة  االنواع ومميزات استخداميا وبعض الصعوبات 
 التى تواجة استخدام ىذة النواقل وكيفية التغمب عمييا 

 ( صعوبات)نتعرض لثالث مشاكلوعمى سبيل المثال فى حالة اسنخام الكوزميد  



ناء عممية الكمونة يمكن ان يحدث ان ىذا الناقل يحمل صفات اكثر من ناقل واث  المشكمة االولى
فقد لمناقل باالنعزاالت  وتحل ىذة المشكمة باستخدام فوسفات قموى  يمنع التحام الناقل مع ناقل 

 غيرة 
التزاحم نتيجة التحام اكثر من شظية داخل نفس الناقل فتؤدى الى عدم انتظام : المشكمة الثانية

 ذة المشكمة باختيار شظايا ذات حجم مناسب عممية االلتحام فى الجينوم االصمى   وتحل ه
صعوبات فى عد اوحصر كميات كبيرة من النسخ البكتيرية والحل ىو استخدام : المشكمة الثالثة

  Cloning Screeningتكنيل 
 عمى الطالب الالستعانة بالرسم لتوضيح ىذة النواقل 

 :شامل كافة البيانات الفرق بين  يوضح الطالب بالرسم فقط(3)
 

      P
BR322

, 
PUC     

 
 Semi –conservative ,   Dispersive   of  DNA  Replication  

واالقتران البكتيري -–االستقطاع الوراثي العام              
 

  (درجة 20) اجابة السؤال الثالث
تعتبر نقطة تحول فى المنظومة العالجية لالنسان  Stem cellsالخاليا الجذعية   (1)

عمى الطالب ان يعرف الخاليا الجذعية بانيا خاليا غير متخصصة وغير مكتممة 
االنقسام والتشابة اى خمية متخصصة  ولكنيا قادرة عمى تكوين خمية بالغة  بعد ان 

 تنقسم عدة انقسامات فى ظروف مناسبة 

كوين اى نوع من الخاليا المتخصصة بعد ان تنمو وتتطور اىميتيا انيا تستطيع ت        
 الى الخاليا المطموبة  

 embryonicوىناك شكالن من الخاليا الجذعية  وىما الخاليا الجذعية الجنينية       

stem cells    ويتم الحصول عمييا من الجزء الداخمى لمبالستوسايت  والخاليا الجذعية
وىى توجد فى االنسجة والتى تخصصت ليا  عمما بان الخاليا Adult stem cellsالبالغة 

والذى يساعدىا عمى االنقسام  Telomeraseالجذعية الجنينية تنتج انزيم االتيموميريز 
باستمرار وبشكل نيائى  بينما الخاليا الجذعية البالغة التنتج ىذا االنزيم اال بكميات قمبمة او 

ودة العمر  وفرق اخر بينيما وىو ان الخاليا الجذعية عمى فترات متباعدة مما يجعميا محد
الجنينية يمكنيا ان تتحول الى جميع انواع االنسجة الموجودة فى جسم االنسان عمى عكس 

وبالتالى فان الخاليا الجنينية افضل .البالغة  التى التتمتع بيذة القدرة الكبيرة عمى التحول 
 .من البالغة



جذعية الجنينية مباشرة من كتمة الخاليا الداخمية لألجنة عمى الخاليا ال طرق الحصول
 البشرية فى مرحمة البالستوسايت  أو تعزل من األجنة المجيضة 

 تطبيقات واستخدامات الخاليا الجذعية  فى
فى معرفة وتحديد االسباب االساسية ومواقع Cell Therapy-   (2 )العالج الخموى  (1)

تستخدم فى ( 3) –الخطأ التى تتسبب فى االمراض المميتة مثل السرطان وغيرة 
وفى فيم االحداث المعقدة التى تتخمل عممية تكوين االنسان  (  4)المجال الصيدالنى 

 واخيرا التغمب عمى الرفض المناعى 
 

 

ظاهرة هامة في مجال تكوين االتحادات   Transformationيمثل التحول الوراثي (  2)
 .–الوراثية الجديدة 

يشرح الطالب مستعينا بالرسم  معنى التحول الوراثى اى االنتقال المباشر لممادة الوراثية -1
يتناول ىذا الشرح الخطوات التى يتم من خالليا اتمام ىذة -بين الخاليا مباشرة دون وسيط   

فى الطبيعة  وفى حالة اجرائيا فى المعمل نظرا لقمة حدوثيا فى الطبيعة يتكمم  العممية اليامة
الخاليا المؤىمة التمام ىذا التحول الوراثى  وتحدث احيانا اخطاء اثناء ىذا  الطالب عن

ثم يوضح الطالب أىمية دراسة ىذة الظاىرة   -التحول يوضح الطالب كيف يتم اصالحيا 
وتفيد فى التعرف عمى التبادل  DNAلتوارث فى البكتريا ىى الحيث انيا تؤكد ان مادة ا

الوراثى بين الجين الذى يحمل الشظية والجين الموجود اصال فى الكروسوم وفى عممية 
 الخ ....التزاوج واالرتباط 

 
 
 
 
 
 

 األمنياتمع خالص                                      
 محمد سراج الدين/ د.أ                                  

 جامعة بنيا-كمية الزراعة–أستاذ الوراثة الجزيئية                                   
 


