
الھندسة الوراثیة حلول تمارین 
 

: 1 حل التمرین 
 

 : الترجمة = القراءة.2: النسخ = االستنساخ.   - المرحلة 1- المرحلة  )1
 

 بالطریقتین B أو Aیمكن منع إنتاج اإلیثیلین عن طریق إیقاف تركیب األنزیمین المحفزین ألحد اللتفاعلین  )2
 التالیتین:   - كبح عملیة االستنساخ.     - كبح عملیة الترجمة.

 

  المقترح ھي:ARNm مضاد المعنى المكمل لـ ARNالمتتالیة النیكلیوتیدیة لـ  )3
 

 
 

 
 
 

 مضاد المعنى المكمل لھ في نفس الوسط سیتحدان بواسطة الروابط ARN و ARNmفي حالة خلط  )4
 (لولب مضاعف). ثنائیة اللولب ARNالھیدروجینیة لتتشكل بذلك جزیئة 

 

-  الظاھرة المعنیة ھي: النسخ العكسي.  )5
 ھو: الناسخ العكسي. 1         -  األنزیم المتدخل في المرحلة 

 

 یلعب البالسمید في ھذه التقنیة دور الناقل. )6
 

  وأدوارھا: -  أنزیم الفصل: یستعمل لفتح البالسمید.4األنزیمات الالزمة للمرحلة  )7
      -  أنزیم الربط: یستعمل لتثبیت المورثة على البالسید المفتوح. 

 

 في وضعیة معكوسة، فإن نسخھا سیتم في االتجاه المعكوس مما یعطي Bبما أن المورثة تثبت عند الخلیة  )8
ARN.مضاد المعنى  

 

 مما ACC Syntase الصادر عن المورثة المسؤولة عن تركیب ARNm مضاد المعنى مع ARNیتحد  )9
 في الوثیقة A وبالتالي یكبح تركیب ھذا األنزیم فیكبح التفاعل المشار إلیھ بالحرف L’ARNmیمنع ترجمة 

). 2 (الوثیقة B وینجم عن ھذا نقص في إنتاج اإلیثیلین عند الخلیة 1
 
 :2حل التمرین  
 

 في ھذه التقنیة. 2 و 1تحدید الدور الذي یلعبھ كل من العنصرین  )1
 = البالسمید: ناقل للمورثة المرغوبة. 1- دور العنصر 
  = إیشیریشیا كولي: خلیة مضیفة للمورثة المرغوبة.2- دور العنصر 

 

.  C و Bتوضیح كیفیة إنجاز كل من المرحلتین  )2
            إلنجاز المرحلة B :

 ننسخ شریط L’ARNm المستخلص إلى شریط ADNc مكمل فنحصل على ADN أحادي اللولب، یتم استخدام 
أنزیم الناسخ العكسي خالل عملیة االستنساخ العكسي ھذه. 

 ننسخ الشریط الثاني لـ L’ADN فنحصل على ADN .ثنائي اللولب، یمثل المورثة المرغوبة 
 

           إلنجاز المرحلة C: 
 .نفتح البالسمید (بعد عزلھ) بواسطة أنزیم فصل 
 ندمج المورثة المرغوبة والمعزولة في البالسمید المفتوح، نوظف للربط أنزیما نوعیا یسمى أنزیم الربط، فنحصل 

على بالسمید ھجین = بالسمید معاد التركیب. 
 

.  B و Aإجراء آخر یمكن اعتماده لتعویض المرحلتین  )3
. L’ARNm الخلیة المانحة، بدل المرور عبر ADNیمكن عزل المورثة المرغوبة مباشرة بتقطیع 

 

AAA UCG UGG AGC CUG 3' 5' 

UUU AGC ACC UCG GAC 5' 3' ARNm 

ARN مضاد المعنى المكمل 
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 .Cاألنزیمات المتدخلة خالل المرحلة  )4
صنفین من األنزیمات یتم استخدامھما خالل ھذه المرحلة: 

 - أنزیم فصل نوعي، بھ یتم قطع (فتح) البالسمید في مواقع جد محددة. 
  - أنزیم ربط نوعي: بھ یتم الربط بین المورثة المراد توظیفھا والبالسمید الناقل.

 

 ) في ھذا المثال صفة وراثیة جدیدة (إنتاج األنسولین)، وھي صفة لم تكنE coliتكتسب البكتیریا المضیفة ( )5
تمتلكھا فیما قبل. أحدث ھذا التغیر بعد إدماج مورثة األنسولین في الدخیرة الوراثیة لھذه البكتیریا لدى تعتبر 

. Organismes génétiquement modifiés = OGMكائنات معدلة وراثیا: 
 
 :3حل التمرین  
 

، حیث یقطع متتالیة من BamH1األنزیم الذي یمكن استخدامھ لقطع كل من المورثة والبالسمید ھو  )1
 فال یمكن أن یقطع في حدود ھذه HaeIII النیكلیوتیدات توجد في حدودي المورثة المرغوب نقلھا. أمااألنزیم

 المورثة نظرا لنوعیة قطعھ والغیر المتوفرة في ھذه الحالة.
 

 تحدید مواقع القطع بفعل ھذا األنزیم المختار. (انظر الوثیقة) )2
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

عادة ما نستخدم نفس أنزیم الفصل لقطع كل من الموثة المرغوبة والبالسمید:   )3
، وبذلك تحدث تقطیعات متعرجة  L’ADNتتمیز أنزیمات الفصل بقطع رابطة محددة في شریط  
)        en zig-zag بحیث تترك أطرافا قصیرة أحادیة اللولب في طرفي جزیئة (L’ADN فعند استخدام نفس .

        األنزیم لقطع كل من المورثة والبالسمید نحصل على أطراف متكاملة، یمكن إعادة ربطھا لوجود التكامل 
         فنسمي ھذه األطراف باألطراف الموحدة. 

 
 :4حل التمرین  
 

  فیروس.- أ  )1
  یمكن توظیف البالسمید لنقل المورثات.  ب-       
 

نستنتج أن الخالیا المعالجة أدمجت فعال المورثة العادیة وأن ھذه األخیرة بدأت في التعبیر، ھذا ما أدى إلى  )2
 ".Pإنتاج البروتین "

 

 متتالیات القواعد اآلزوتیة الموجودة وغیر الموجودة في كل من المورثتین: )3
 

 في المورثة الطافرة في المورثة العادیة 

 متتالیة القواعد الموجودة
GAA TTC 

و 
CTG CAG 

GAA TTC 
و 

GAG CTC 

 متتالیة القواعد غیر الموجودة
AGA TCT 

و 
GAG CTC 

AGA TCT 
و 

CTG CAG 

CGGATCCAAA CG        GAGATGGATCCA 
GCCTAGGTT T GC         CTCTACCTAGGT 

HaeIII 
BamH1 

أنزیمات 
 الفصل

متتالیة القواعد التي یتم 
على مستواھا القطع 

مواقع 
القطع 

الشكل ج 

الشكل أ 

الشكل ب  المورثة المرغوبة 

GG  CC 
G  GATCC 

BamH1 
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. CTG CAGالمتتالیة العادیة التي حدثت على مستواھا الطفرة ھي: -   )4

  ، إذن ھيCTG CAG للمورثة الطافرة أن ھذه األخیرة ال تضم المتتالیة Pst I یدل عدم قطع األنزیم         - 
 التي حدثت بھا الطفرة.           
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