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 :ال��
�� األول

��ه ال����� ب�� م��نات ال�ات والالذات وت�د� ال	�وت��ات ���0/ل .ل ف�د وح*ة ب��ل�ج!ة ب�اتها، إذ ت#�"!ع ع

 وله�ا الغ�ض نق��ح عل!1 ال�ث!قة ال�ال!ة:الغ7ائ!ة دورا أساس!ا في ذل1، 

 

 

 

 

 

 

 

 ت�اج*ها .م�ان سD الع�اص� ال��ق�ة ثD ح*د C	!ع�ها الA!�!ائ!ة و  -1

�ة به��ة ب��ل�ج!ة ال�ث!قة وم��#Nات1 أMاالع��اد على  -2��ك�S نRا عل�!ا ت	�� Q!ه .!P ت�ف�د .ل ع

 خاصة بها .

 : ال��
�� ال=اني
 EPSPSون[* م� ب��ها إن��D ت�د� اإلن���ات دورا فعاال في ح!اة الAائ�ات ال]!ة ن�Zا لل�Yائف الع*ي*ة ال�ي تق�م بها      

 :ال��ء األول
، ل�A إن�اج مادة أول!ة ت�7ف على ت�.�S األح�اض األم��!ة الع"��ة ال��ور�ة ل]!اة ال�Nات علىEPSPS إن��D 0ع�ل 

 aعM*�	ف�ها ت�ج* ال�#�ع�لة  األع7اب اتم  D�لفهEPSPS.  Dمادة سامة تع�ف Mالغل!ف�زات ال�ي ت�ث� على ع�ل إن�

 D� ).01نق��ح عل!1 ال�ث!قة ( EPSPSال�فاعل اإلن���ي ال�� م#�ول ع�ه إن�
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4من2صفحة  

 : M01اس�غالل1 ل�ع"!ات ال�ث!قة 

  .EPSPSفي ن�� ال�Nات ثD وضح �Mعادلة ال�فاعل االن���ي ال�]ف� م� �Cف  EPSPSن��D إ .!i!ة م#اه�ةاش�ح  -1

 زات.ف� اق��ح ف�ض!ات تف#� بها تأث�� مادة الغل! -2

 ال��ء ال=اني:
     mاب�������M D�أن  n  (E2)ن��D نNات ال�Rجاو  E1( Agrobacterium tumefaciens (دراسات مقارنة ب�� ب�!ة إن�

 Dاألم��ي رق a�[111ه�اك اخ�الفا في ال D�ه�  E1 ال���اج* ض�� األح�اض ال��7لة لل��قع الفعال ح�p في اإلن�

(Gly) وفي E2  ه�(Ala) ، *�	أنه ع�* اس�ع�ال م rا.�ا ل�ح�����M األع7اب علىAgrobacterium tumefaciens 
 .أنها تقاوم مادة الغل!ف�زات ال#امة

 (E2)اس�	*ال ال��رثة ال��7فة على ت�.�S اإلن��D  اس�!الدقR* ال]�Rل على نNات ص�جا مقاوم لل�	�* ال#ام تD في ت[�sة 

D�ف�D ال]�Rل على ساللة م� نNات ال�Rجا مع*لة وراث!ا، ثD ت�m دراسة ال�7اM (E1 )  tال��رثة ال��7فة على ت�.�S اإلن�

  (أ)ال�Aل ال��ائج ال�]Rل عل�ها م�ض]ة في  ،نNات ال�Rجا العاد�E2 ) (نNات ال�Rجا ال�ع*ل وراث!ا وE1) ( اإلن���ي لـ

 S3Pو   PEPزات ، ف� !) ال	�!ة الف�اw!ة لAل م� الغل02م� ال�ث!قة ( (ب)ال�Aل )  ب���ا ي	��  02م� ال�ث!قة (

  

 

 

 

 

 

 

 

 زات.� ناقM yاس�غالل مع"!ات ال�ث!قة ص]ة اح*x الف�ض!ات ال�ق��حة ساMقا م]*دا ب*قة تأث�� الغل!ف -1

ب�� .!P ���0 اس�ع�ال م	�* األع7اب دون الق�اء على نNات  )2م� خالل ت]ل�ل1 ال�قارن ل��]��ي ال�ث!قة (  -2

 .ال�Rجا ال�ع*ل وراث!ا

) :Fال=ال ��
 نقاH) 08ال��
0ع�	� ال�ع	�� ال��رثي آل!ة ج* م��Zة، إذ ي�D ب�اء ب�وت��ات ذات ب�!ة م]*دة ت�هلها ألداء وY!ف�ها وأ� خلل �0{ ه�ه اآلل!ة 

 ال	�وت��ات.س�ف ي�د� Mال��ورة إلى تغ�� وY!فة تل1 

 ال��ء األول:
األم�اض ال�راث!ة ض�� وال�� �R0ف  « Pompe disease »ب�مC  SالS س�ة ثال/ة عل�م ت[��	!ة مRاب ��Mض"ون!{" 

ضعف ع�لي ، 0عاني ال�Rاب�� Mه م� ع*ة أع�اض م� ب��ها: نادرة ال�ق�ع، 0ع�ف أ0�ا MاسD م�ض "ت��D الغل!��ج��"

 ة�D إماهتفي ال]الة العاد0ة  ش*ي*، ت��D القلS، م�اعفات في القلS واألو�!ة ال*م��ة، م7اكل ت�ف#!ة وتأخ� ال���...،

) آل!ة 01وال�� وضح ال�7ل (أ) م� ال�ث!قة ( )GAAغل!��ز�*از ( -ن��D إب�اس"ة ع*ة إن���ات م� ب��ها الغل!��ج�� 

 الشكل ب  
أ الشكل  
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4من3صفحة  

Mنامج ب�اءه، ب���ا ب���ه ثالث!ة األ�	عاد ال�*روسة بRastop األح�اض األم��ة و aعM في ال�7ل (ب) مع ج�ور mم/لPHi 

.D!وآخ� سل Sض ب�م��M ابR.�!ة الغل!��ج�� ع�* ش�� م ��	ل م�ها، أما ال�7ل (ج) م� نف{ ال�ث!قة فAال�اص ل 

 
 ال�7ل (ج) ال�7ل (أ)

 

 a�[ال

 األم��ي
Asp Trp Arg 

 ج�ره

 
 

 

PHi 2,98 5,88 10,76 

 ال�7ل (ب)

 )01ال�ث!قة (

 ):M01اس�ع�ال ال�ث!قة (

1-  D�ودور األح�اض األم��!ة ال��ض]ة عل!ه في  GAAأك�S ب!انات ال�7ل (أ) ثD ب�� ب*قة ال�#��� ال	���� إلن�

 mائ!ة في حالة ما إذا ع�ض!�!Aل م�ها و.�ا ص!غها الAائ!ة لsه�Aم�ض]ا ن�ائج اله[�ة ال x��#ه له�ا ال�Mاك�#ا

 .PH =6لله[�ة الAه�sائ!ة في وس� ذ� 

2- .Sض ب�م��M "}!ة "ونMإصا S	ق*م ف�ض��� تف#� م� خالله�ا س 

 ال��ء ال=اني:
كان ف��ل "ون!{" ح�ل س	S إصاب�ه ��Mض ب�مS واألع�اض ال�ي 0عاني م�ها في .ل م�ة ي�داد خاصة Mع* دراس�ه 

) .�س�لة لإلجاMة ع� ت#اؤالته، ح�p ي	�� 02ت��R عل�م ت[��	!ة فق�ر س�ال C	�Nه ال���� وال�� ق*م له ال�ث!قة (

�Anagène*� ل[�ء م� م�رثة ش�� مRاب ��Mض ب�مS وآخ� سل!D م�[� ب�اس"ة ب�نامج ال�7ل (أ) ال��اMع ال�Aل��ت
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4من4صفحة  

ع�* نف{ ال��R�7، ب���ا ي	�� ال�7ل (ج) خل!ة  ARNmوج�ء م� ج*ول ال7ف�ة ال�راث!ة، أما ال�7ل (ب) Q!�/ل ن#Nة  

 اد0ة.ع�ل!ة ل��7 مRاب وأخ�x ل��7 سل!D م�فقة ب�A	�� لها ي�ضح آل!ة ع�لها في ال]الة الع

 
CGG GCU UAA ACA GGC UAC UCG UGG GGU CAC 

Arg Ala STOP Thr Gly Tyr Ser Trp Gly His  
 ال�7ل (أ)

 
 

 ال�7ل (ج) ال�7ل (ب)

 )02ال�ث!قة (

 ):M02اس�غالل ال�ث!قة (

 Mاس�*الل عل�ي م�"قي راقS م*x ص]ة الف�ض���� ال�ق��ح��� ساMقا. -1

 "ون!{" في نها0ة ح�اره مع ال"	�S ح�ل س	S إصاب�ه به�ا ال��ض.اش�ح الف�Aة ال�ي ت�صل إل�ها  -2

:Fال��ء ال=ال 
.Sض ب�م��M ةMم� خالله العالقة ب�� ال�عل�مة ال�راث!ة واإلصا ��	ا ت� م�ا ت�صلm إل!ه ومعل�مات1 أن[� رس�ا تف#��
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