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  درجة( 8)          -من المصطلحات التالية:أربع /عرف 1س

:-IR-Binding Protein-1 من  في حقيقية النواة الوراثيةترجمة المعلومات  ينظم  بروتين

على االرتباط بتسلسالت معينه على  القدرة  له حيث الترجمةعلى عملية بدء  السيطرةخالل 

وتمنع من   Ferretin mRNAعلى  الموجودة IR  (ˈ5)التي ترتبط بتسلسالت   mRNAشريط 

 IR- binding ، اما في حالة ارتفاع تركيز الحديد يرتبط الحديد مع  ferretinتكوين بروتين 

protein   ويغير من هيئته ويصبح غير قادر على االرتباط بتسلسلIR  وبذلك يتم ترجمة الرنا

 . Ferretinالى بروتين  مراسلال

2- UTR: ابله للترجمةمنطقه غير ق( untranslated region(UTR  إن شريط حيث

mRNA  زوج قاعدي  01-5في بدائية النواة يحتوي على تسلسل متخصص غني بالبيورين  يقع

،يدعى   mRNA(من شريط5تقع إلى أعلى المنطقة القابلة للترجمة ) AUGقبل كودون البدأ  

 .  Shine-Dalgarno Sequenceهذا التسلسل ب 
3- Base paired loops: تنتهي عملية االستنساخ عند حيث   عروات مزدوجة من القواعد

غير   عروات مزدوجة من القواعدبشكل  التسلسالت تسلسالت منظمة خاصة وغالبا ما تكون هذه

  .التفافها الفعلي في الخلية غير معروف أوأن انطوائها 

4- IS1: -سالسل الدمج  وهي من(IS) insertion sequence  لعوامل التي تعود ل

التي يمكن ان تكون وحيدة أو مركبة تحتوي على مورثة أو عدة مورثات والبايولوجية المطفرة 

 كتلك الخاصة بمقاومة المضادات الحيوية
5- Tautomerism: الطفرات التلقائية على المستوى الجزيئي وهو تغير يطرأ على هو من و

قع ذرة الهيدروجين مما يؤدي إلى تغير في نمط األواصر القاعدة النتروجينيه نتيجة تغير في مو

 .الهيدروجينية بين زوج القواعد إثناء التضاعف
    درجةDNA (8 )          جزيء تضاعف توضح التي الطرق إحدى يمثل التالي /الشكل 2س

 Semiconservative Replication شبه المحافظة  ضاعفآلية التماأسم هذه الطريقة؟ -0

Mechanism 

وكريك   Watsonواطسون  ماأسم العالم الذي يرجع له الفضل في توضيح هذه الطريقة؟-2

Crick 

بين القواعد  عند بدء التضاعف ولماذا؟ DNA حمضلسلسلتي  االنشقاق يحدث أين -3

   النيتروجينية لوجود روابط هيدروجينية ضعيفة .
 DNA Polymeraseأنزيم بلمرة الدنا   ماأسم األنزيم الذي يساعد في بناء الشق المكمل؟-4

 درجة( 8)                  -ضح بالرسم )أجب عن أحد الفرعين(:/و3س

  Lac Operon  الالكتوز أوبرون -أ
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 Generalized Transduction -ب
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  درجة( 8)                                                            -/ أجب عن أحد الفرعين:4س

 في رسم الخرائط الوراثية. RFLP كيف يتم أستخدام ال-أ

Restriction Fragment Length Polymorphisms (RFLPs)   

وهذا النوع يعتمد على ظهور التباين أو االختالف في الدالئل عن طريق هضم الدنا بعد 

ظهر هذه وت Restriction enzymeاستخالصه من الكائن الحي بواسطة إنزيمات القطع المقيدة 

 أثناءالوزن الجزيئي والطول  يمختلفة ف Bandsاالختالفات بعد إجراء االختبار على هيئة حزم 

 الترحيل الكهربائي.

لقد انشأ العلماء خريطة القطع المحدد لكثير من الكائنات الحية وهذه الخريطة تبين مكان القطع 

ت هذه الخريطة عن طريق تقطيع جميع الكروموسومات بإضافة مقارنه بالقطع األخرى وعمل

أنواع مختلفة من اإلنزيمات القاطعة ثم رتبت هذه القطع بشكل منتظم .و كان الهدف من هذه 

طول شريط الدنا أي التي تتركب منه الكروموسومات  الخريطة هو تحديد نقاط وعالمات على

 ي الكائنات المختلفة.ولكي يستطيعوا أن يقارنوا بين تلك القطع ف

لكل  أليلينوذلك بسبب وجود  polymorphicإن أماكن التقييد هذه تكون متعددة األشكال       

جين ، وبذلك يظهر احد األليلين التسلسل الصحيح لمكان القطع بواسطة إنزيمات التقييد ، في 

إنزيمات القطع ويكون حين األليل اآلخر يظهر تغير في التسلسل وبذلك اليمكن تمييزه بواسطة 

(. Length polymorphismناتج عملية الهضم لقطعة الدنا هو قطع دنا غير متناظرة بالطول )

 موجود في جينوم اإلنسان. RFLPs  501يعتقد إن حوالي 

 

 RFLPsشكل يبين مكان القطع بواسطة إنزيمات القطع المقيدة و تكوين 

 
 F Plasmid ماهي مواصفات-ب

وهو بالزميد ينظم عملية النقل الجنسي : Fertility factor or F plasmid عامل الخصوبه
على مجموعه من   F plasmid)االقتران البكتيري( للماده الوراثيه بين الخاليا البكتيريه. يحتوي 
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 sex pilliالجينات مسؤوله عن عملية التضاعف الذاتي ، وعن عملية تكوين االهالب الجنسيه 
المسوؤله  Tra genesن الجسور السايتوبالزميه ، وايضا يحتوي على على ، وعن عملية تكوي

 عن عملية نقل البالزميد اثناء االقتران البكتيري. 
 

 

 F plasmidشكل يمثل 

الدراسات الخاصة بكشف مادة الوراثة الحقيقية باستخدام الفيروسات  بعض /أجريت5س

 فيها الفيروسات إلثبات أن مادة الوراثة هىإحدى هذه التجارب التى استخدم  وضحوالبكتيريا. 

DNA  .                                                                                     (8 )درجة   

  DNAما هي إال  T2من إن المادة الوراثية في الراشح  Hershy and Chaseبرهن كل من 

تحتوي على  DNAمن حقيقة أن مادة الـ   تفاد الباحثانالغيرها بإستعمال النظائر المشعة واس

الفسفور في حين أن المادة البروتينية للراشح )للفايروس( تحتوي على مادة الكبريت وال تحتوي 

.  P32- T2على الفسفور . حيث تبين إن اإلشعاع يكون فقط داخل البكتريا عند إصابتها بـ 

اإلشعاع يالحظ فقط خارج البكتريا وهذه التجربة  إلصابة البكتريا فإن S35- T2وباستعمال 

خالل عملية إصابة البكتريا  T2تنفصل عن بروتين الفايروس  DNAتوضح أن المادة الوراثية 

حيث تدخل المادة الوراثية في البكتريا من اجل تكاثر الفايروس أما البروتين الفايروسي فيظهر 

 لخلية البكتيرية المضيفة .أن عمله بصورة أساسية ادمصاص الراشح على ا

 مدرس المادة                                                                           
 م.د.غيداء جهادي


