
  عناصر اإلجابة

وھذا یتطلب توفیر كمیات ھائلة . تعالج بعض أشكال مرض السكري بواسطة حقن المریض باألنسولین عدة مرات في الیوم  :1تمرین 
 أھم مراحل التقنیة 1توضح الوثیقة . من األنسولین، الشیئ الذي دفع العلماء إلى التفكیر في إنتاج األنسولین بفضل الھندسة الوراثیة

  .لمعتمدة في إنتاج ھذا الھرمونا
  . في ھذه التقنیة2 و 1 حدد الدور الذي یلعبھ كل من العنصرین – 1
  .ناقل للمورثة المرغوبة: البالسمید = 1 دور العنصر -
  .رغوبةخلیة مضیفة للمورثة الم: إیشیریشیا كولي = 2دور العنصر  -
.C و B وضح كیفیة إنجاز كل من المرحلتین - 2
:Bز المرحلة إلنجا -

   مكمل ADNc المستخلص إلى شریط L’ARNmننسخ شریط * 
   أحادي اللولب، یتم استخدام أنزیم الناسخة العكسیة ADNفنحصل على 

  .ھذهالعكسي خالل عملیة االستنساخ 
  ،  ثنائي اللولبADN فنحصل على L’ADNننسخ الشریط الثاني لـ * 
  .ة المرغوبةیمثل المورث

:C إلنجاز المرحلة –
  . بواسطة أنزیم فصل)بعد عزلھ(نفتح البالسمید + 
  ندمج المورثة المرغوبة والمعزولة في البالسمید المفتوح، نوظف للربط + 

  بالسمید معاد = أنزیما نوعیا یسمى أنزیم الربط، فنحصل على بالسمید ھجین 
  .التركیب

.B و A اذكر إجراء آخر یمكن اعتماده لتعویض المرحلتین – 3
.L’ARNm الخلیة المانحة، بدل المرور عبر ADNن عزل المورثة المرغوبة مباشرة بتقطیع یمك

.C حدد اسم األنزیمات المتدخلة خالل المرحلة – 4
  :صنفین من األنزیمات یتم استخدامھما خالل ھذه المرحلة

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

).OGM(وراثیا ) مغیرة( بین لماذا توصف البكتیریا المحصل علیھا في نھایة التجربة بأنھا كائنات معدلة – 5
E(تكتسب البكتیریا المضیفة  coli ( في ھذا المثال صفة وراثیة جدیدة)وھي صفة لم تكن تمتلكھا فیما قبل، )إنتاج األنسولین .

:أحدث ھذا التغیر بعد إدماج مورثة األنسولین في الدخیرة الوراثیة لھذه البكتیریا لدى تعتبر كائنات معدلة وراثیا
Organismes génétiquement modifiés = OGM

  في إحدى تطبیقات الھندسة الوراثیة ویمثل الشكلقلھاقطعة الصبغي الحامل للمورثة المراد ن 2من الوثیقة  "أ"شكل مثل الی  2تمرین 
 أنزیمات الفصل المختصة في قطع مواقع محددة من جزیئةنوعین من   فیمثل"ج"سمید المرغوب توظیفھ أما الشكل  جزءا من البال"ب"

L’ADN.
   حدد أنزیم الفصل النوعي لعزل ھذه - 1

  علل ، ولفتح البالسمید المورثة المرغوبة
  .ھذا االختیاردواعي 

  نزیم الذي یمكن استخدامھ لقطع كل مناأل
  ، حیث BamH1المورثة والبالسمید ھو 

  متتالیة من النیكلیوتیدات توجد في  یقطع
  أمااألنزیم . ي المورثة المرغوب نقلھاودحد

HaeIIIحدود ھذه   فال یمكن أن یقطع في  
  والغیر المتوفرة  المورثة نظرا لنوعیة قطعھ

  .لةفي ھذه الحا
  حدد بواسطة قلم مواقع القطع بفعل ھذا  – 2

  انظر الوثیقة  .األنزیم المختار
  . برر من خالل ھذا المثال أھمیة ھذا االزدواج:  عادة ما نستخدم نفس أنزیم الفصل لقطع كل من الموثة المرغوبة والبالسمید– 3

en( تقطیعات متعرجة ، وبذلك تحدثL’ADNتتمیز أنزیمات الفصل بقطع رابطة محددة في شریط  zig-zag(
د استخدام نفس األنزیم لقطع كل من المورثة نفع. L’ADNبحیث تترك أطرافا قصیرة أحادیة اللولب في طرفي جزیئة 

.والبالسمید نحصل على أطراف متكاملة، یمكن إعادة ربطھا لوجود التكامل فنسمي ھذه األطراف باألطراف الموحدة
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1الوثيقـــة 

CGGATCCAAA CG GAGATGGATCCA

GCCTAGGTT T GC CTCTACCTAGGT

المورثة المرغوبــة " ــكل  أ" الش
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مات        نزي أ

ــل الفص

ــد  ــة القواع متتالي
الــتي يتــم علــى
مستواها القطــع

" ــكل  ج" الش

2الوثيقـــة 

قع      موا
القطــع

Bam H1 ــأنزيم ــع القطــع ب مواق
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