
 

 

 1صبَوٍخ : انجوٌَ                                                                                    يذٍزٍخ انززثَخ نوالٍخ ػُبثخ  

 8.10.21920ثزبرٍخ:                                      طبػخ 01انًذح:                     ػهوو رغزٍجَخ 3انًظزوى : 

 انفزع انًؾزوص األول فٌ يبدح انؼهوو انطجَؼَخ  

 

 ُزطزق ألؽذ هذِ األدوار. فٌ انؼؼوٍخ وفٌ هذا انًوػوع ط : رهؼت انجزورَُبد أدوار هبيخانًوػوع

لطؼخ إٌ رزكَت انجزورَُبد ٍزطهت رذخم ػذح آنَبد وػذح ػُبطز اَطاللب يٍ يؼهويخ وراصَخ، انوصَمخ انًمبثهخ رًضم عشء يٍ  انغشء األول:

AND  أؽًبع أيََُخ.  8صخ رشزف ػهي رزكَت ثجزَذ يكوٌ يٍ نًور 

 اطزخزط انظهظهخ انؾبيهي نهًؼهويخ انوراصَخ، ػهم إعبثزك.  .1

 انًوافك.   ARNm اطزخزط .2

 يظزؼَُب ثمزص انشفزح انوراصَخ ؽذد رزبثغ األؽًبع األيََُخ انًوافك.  .3

 

 

 

 

 

 

 maladie de "  انؼؼهٌ االررخبء يزع أػزاع رزًضم انغشء انضبٌَ:

Pompe " ٌفٌ طؼوثخ ٍظھزوٌ كًب ، ؽذٍضب انًونودٍٍ ػُذ األؽزاف اررخبء ف 

 نهجؾش .انؼؼهَخ انخالٍب رمهض فٌ خهم َزَغخ األوني األطبثَغ فٌ وانجهغ انزُفض

 يزٍغ نطفم انؼؼهٌ انُظَظ يٍ لطؼخ فؾض رى انوظَفٌ، انخهم هذا يظذر ػٍ

 . 1  ثبنوصَمخ يًضهخ انًغھزٍخ انًالؽظخ ، طهَى آخز و

 انخهَزٍَ انؼؼهٍََ انهَفٍَ ثَُخ ثٍَ لبرٌ صى نالَشٍى دلَمب يفھويب اػؾ .1

 . انًزٍغ وانطفم انظهَى نهطفم انؼؼهَزٍَ

 . انوظَفٌ انخهم هذا نزفظَز فزػَبد لذو .2

 

 انؼؼهٌ نهزمهض انالسيخ فبنطبلخ انؼؼهَخ نهخهَخ انخهوً األٍغ فٌ أطبطَخ عشٍئخ انغالٍكوعٍَ أٌ انكًََبئَخ انزؾبنَم ثَُذ  .3

 انشكم فٌ يوػؼ هو كًب انغذائٌ انغهوكوس يٍ األخَز هذا رغذٍذ ٍؼبد و عالٍكوعٍَ شكم فٌ انًخشٌ انغهوكوس  رفكَك يظذرهب

 . انزاطزوة ثزَبيظ ثبطزؼًبل (2 ) و (1 ) نالَشًٍٍَ انفزاغَخ انجَُخ "ط"و  "ة" انشكهٍَ ٍجزس ثًَُب (2 ) انوصَمخ يٍ "أ"

 ؽذد يظزوى انجَُخ انفزاغَخ نألَشًٍٍَ يغ انزؼهَم.  . أ

 ػهم "ط" و "ة" نهشكهٍَ يمبرَزك يٍ . ة

 اطزخزط صى اَشٍى نكم انجَُوٍخ انخظوطَخ

 أ.   انشكم يؼطَبد يٍ اَطاللب نالَشٍىيَشرٍَ 

 نألؽًبع انؼبيخ انظَغخ ػهي اػزًبدا  . د

 "ط" انشكم يٍ انًؤؽز انغشء يضّم األيََُخ،

. 

 انجَوكًََبئَخ انزؾبنَم َزبئظ يٍ اَطاللب . س

 اؽذى طؾخ ٍَث "أ" انشكم فٌ انًوػؾخ

 غَبة ػوالت يظزخهظب انًمززؽخ انفزػَبد

 نھذِ ؽجَخ ؽهوال الززػ صى انؼؼوٍخ فٌ االَشٍى

 . انًزػَخ انؾبنخ

 

 

 

 

 . نالَشٍى انوظَفٌ انزخظض اشزػ انخبطخ يؼبرفك وثبطزؼًبل طجك يًب: انغشء انضبنش

 

 

3’   GGT  CTT  AAT  ATG  GTG  CAC  CTG  ACT CCT AAG CGC  GTA  TAC GCG  TTA   5’        1 سلسلة 

5’   CCA GAA  TTA  TAC  CAC   GTG  GAC TGA  GGA  TTC GCG CAT ATG CGC  AAT    3’      2 سلسلة 
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