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فصل تكنلوجٌا الجٌنات
سؤال /هل توقفت دراسة  DNAعند معرفة تركٌبه؟ الجواب كال انما تعدى الى :
*االستفادة من هذه المعرفة عبر تطوٌر تكنلوجٌا نقل المادة الوراثٌة من كائن الى كائن الحً االخر.
*خدمة البشرٌة فً كثٌر من المجاالت منها الطبٌة والزراعٌة والبٌئٌة .

الموضوع االول (ادوات تكنلوجٌا الجٌنات و موادها )
سؤال  /ماذا تتطلب تكنلوجٌا الجٌنات ؟ عددها مع التفصٌل .
الجواب :
 - 1تطلب استخدام " ادوات  +مواد "  - 2 .طرٌقة العمل "نقل المادة الوراثٌة من كائن الى كائن حً اخر"
 - 3الهدف من العملٌة "لتعدٌل الصفات الوراثٌة فً الكائن الحً "  - 4 .من االمثلة "انزٌمات الحموض االمٌنٌة و نواقل
الجٌنات " .
اوال  :انزٌمات الحمض النووي : DNA
- 1الهدف منها "استخدامها فً مجال تكنلوجٌا الجٌنات".
 - 2انواعها " انزٌمات القطع المحدد  ,انزٌمات الربط  ,DNAانزٌم البلمرة المتحمل للحرارة ".
 - 3الشرح لكل نوع :
أ -انزٌمات القطع المحدد :
 ما الهدف من وجودها ؟ "انزٌمات متخصصة فً قطع . " DNA
 كٌف ٌتم انتاجها ؟ "تنتجها انواع عدة من البكترٌا (( للدفاع عن نفسها )) ".
 كٌف ٌعمل االنزٌم داخل البكترٌا ؟ "قطع  DNAالفٌروس الذي ٌهاجم البكترٌا للتخلص منه " .
 كم نوع تم اكتشافه من هذا الفاٌروس ؟ "تعرف العلماء على  3533نوع منها ,واستخ دموا بعضها فً تكنلوجٌا الجٌنات
 كٌف ٌتم تسمٌتها ؟ تبعا لنوع البكترٌا المنتجة .
 اعطً مثاال تطبٌقٌا على تسمٌة انزٌمات التقطٌع؟ "مع تفصٌل التسمٌة "
مثال /بكترٌا "  " Esherichia coli Rتنتج انزٌم ٌسمى (, ) EcorIاما تفصٌل التسمٌة :
:الى جنس البكترٌا ونوعها .
تشٌر )(Eco
 :الى الساللة للبكترٌا .
تشٌر () R
تشٌر الرقم ( : ) Iالى ان هذا االنزٌم هو" اول انزٌم قطع محدد " اكتشف فً هذه البكترٌا .
 ما تفاصٌل عمل انزٌمات التقطٌع؟
ٌ- 1تعرف كل انزٌم قطع على تسلسل معٌن من النٌوكلٌوتٌدات.
ٌ- 2تراو ح عدد النٌوكلٌوتٌدات التً ٌتم التعرف علٌها بٌن (.)6- 4
ٌ- 3كون هذا التتابع متماثال فً منطقة التعرف فً سلسلتً . DNA
ٌ- 4نتج من انزٌمات القطع المحدد :
أ -قطع اطرافها سالسل مفردة من النٌوكلٌوتٌدات وتسمى االطراف ذات النهاٌات اللزجة( ,سمٌت بهذا االسم المكانٌة التصاقها
بجزء مكمل لها ).
ب -قطع اخرى ومن بعض انزٌمات القطع المحدد سالسل من  DNAوتكون نهاٌاتها غٌر لزجة (سمٌت بهذا االسم بسبب ان
التحام هذه النهاٌات بسالسل اخرى صعبا ما ٌجعل استخدامها فً مجال تكنلوجٌا الجٌنات محدود ).
مالحظة :ان بعض انزٌمات التقطٌع مفٌدة لتكنلوجٌا الجٌنات و بعضها غٌر مفٌد ؟
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الجواب  /الن بعض االنزٌمات تنتج النهاٌات اللزجة والتً تستطٌع االلتحام مع سلسلة مكملة لها تستخدم فً تكنلوجٌا الجٌنات ,وٌوجد انواع اخرى
من االنزٌمات التقطٌع تعمل على انتاج سالسل ذات النهاٌات غٌر اللزجة و التً ال تندمج من سالسل المكملة لها و بالتالً ٌكون من الصعوبة
استخدامها فً مجال تكنلوجٌا الجٌنات .

 ما مكونات سلسلة DNA؟ ان المادة الوراثٌة  DNAتحتوي على :
أ  -سلسلتٌن  .ب  -كل سلسلة تحتوي على نهاٌتان احدهما ٌرمز لها بالرمز  ,5واالخرى بالرمز . 3
ج ٌ-كون امتداد السلسلة االولى من النهاٌة رقم  5-الى النهاٌة رقم  , 3-و السلسلة االخرى من النهاٌة  3-الى النهاٌة . 5
د ٌ-متلك داخل كل سلسلة من سلسلتٌن  DNAتتابع معٌن من النٌوكلٌوتٌدات .
 مثال على عمل انزٌم التقطٌع ؟
الحظ الصورة ادناه
-

-

(الحظ بداٌة القطع فً سلسلة العلٌا هً القاعدة النتروجٌنٌة ( ) Gو نهاٌة القطع فً السلسلة االدنى هً القاعدة النتروجٌنٌة (. ) G

الحظ النتٌجة بعد القطع
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مثال اخر على عمل انزٌم التقطٌع :

سؤال على انزٌم القطع و عمله  ,مع الحل :
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ب -انزٌم الربط  :وممٌزاته هً
 انزٌم الربط ( ٌ ) Ligaseعمل على الربط سلسلتً  DNAمعا .
ٌ عمل كذلك على الربط بٌن نهاٌتً  DNAمعا لٌكونا جزئ  DNAواحدة معدلة وراثٌا ٌ( ,ستخدم فً تكنلوجٌا الجٌنات)
 مثال

ج -انزٌم البلمرة DNAالمتحمل للحرارة :وبالموصفات التالٌة
ٌ ستخرج من بكترٌا الٌنابٌع الساخنة ( .) Taq DNA Polymerase
ٌ ستخدم فً بناء سلسلة مكملة لسلسلة  DNAاالصلٌة فً تفاعالت انزٌم البلمرة المتسلسل .

مقارنة بٌن انواع االنزٌمات المستخدمة فً لتكنلوجٌا الجٌنات
الموصفات

انزٌمات القطع المحدد

انزٌم الربط

التخصص فً العمل

قطع ال  DNAالى قطع :
- 1نهاٌة لزجة.
- 2نهاٌة غٌر لزجة.
عموم انواع البكترٌا
تقطٌع من مناطق التقطٌع
على شرٌطً DNA
ومن مواقع محددة للعمل
مثال (:) EcoRI

ربط قطع ال DNA

البكترٌا المنتجة
طرٌقة العمل

طرٌقة التسمٌة

المالحظات

تشٌر ): (Ecoالى جنس
البكترٌا ونوعها .
تشٌر ( : ) Rالى الساللة
للبكترٌا .
تشٌر الرقم ( : ) Iالى ان هذا
االنزٌم هو" اول انزٌم قطع
محدد " اكتشف فً هذه
البكترٌا .
*بعضها مفٌد و بعضها
غٌر مفٌد لتكنلوجٌا
الجٌنات.
*العمل على تقطٌع
سلسلتً DNA

-------------الربط بٌن القطع ومناطق
محددة

انزٌم البلمرة
 DNAالمتحمل للحرارة
الربط بٌن قطعة DNA
وسلسلة من  DNAالنتاج
شرٌط DNAجدٌد
بكترٌا الٌنابٌع الساخنة
العمل على انتاج شرٌط
 DNAكامل (بلمرة)

االسم االنزٌم ٌضاف الٌه
مقطع  aseمثال
Ligase

االسم ٌضاف الٌه اسم
Polymarase
مثال :
Taq DNA Polymarase

*جمٌعها مفٌد

*جمٌعها مفٌد

*تعمل على الربط بٌن قطع
ال DNA

*تعمل على الربط بٌن قطعة
جدٌدة من ال  DNAمع
شرٌط االصلً من . DNA

استاذ ياسر احمد العلي –  - 0933288870الفيسبوك (االحياء ياسر احمد العلي)

الصفحة 5

6

ثانٌا

استاذ ياسر احمد العلي –فصل تكنلوجيا الجينات

النواقل للجٌنات:

 الغاٌة منها  :تستخدم فً نقل القطع من  DNAالناتجة من انزٌمات القطع المحدد الى الخالٌا الهدف.
 تدخل النواقل المعدلة جٌنٌا الى الخالٌا الهدف وهً على عدة انواع:
أ -خالٌا االنسان تخضع للمعالجة الجٌنٌة .
ب -خالٌا نباتٌة .
ج -خالٌا حٌوانٌة ٌراد تحسٌن صفاتها .
د -خالٌا بكترٌا ٌراد استخدامها فً انتاج مواد عالجٌة مثل هرمون االنسولٌن وهرمون النمو .
 امثلة علٌها :
أ  -البالزمٌدات  :وٌمتاز بما ٌلً
 الغاٌة منه :ناقل جٌنات .
ٌ عرف على انه :
 - 1جزيء من  DNAحلقٌة .
- - 2موجود فً بعض سالالت البكترٌا.
- - 3له قدرة على التضاعف الذاتً .
ٌ - 4عد اول انواع النواقل المستخدمة فً التعدٌل الجٌنً للبكترٌا .
 - 5لدٌه 3مواقع مهمة وهً :
أ -مواقع تعرف على انزٌمات القطع المحدد (تتعرف على تسلسل النٌوكلٌوتٌدات فتقطع عندها لتضاف لقطع DNA
المرغوبة الى البالزمٌد).
ب -موقع جٌن مقاوم للمضادات الحٌوٌة" واحد او اكثر" مثل االمبسلٌن (لتسهٌل فصل البكترٌا التً تحتوي هذا
البالزمٌد المعدل جٌنٌا ).
ج  -موقع مسؤول عن تضاعف البالزمٌد .
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ب -الفٌروسات  :وتمتاز بما ٌلً
 الغاٌة منها :ناقل للجٌنات.
 مثال :فٌروس اكل البكترٌا .
 مواصفات القطع لل  DNAالمنقولة :تكون كبٌرة الحجم .
 طرٌقة العمل ٌ:عمل بالتعاون مع انزٌمات القطع المحدد  +انزٌمات الربط.
 الٌه العمل  :العمل على قطع جزء من  DNAالفٌروس +تضاف القطعة الجدٌدة المرغوبة مكان القطعة المقطوعة
الصورة ادناه تبٌن الٌة العمل
من DNAالفاٌروس .

الموضوع الثانً الطرائق المستخدمة فً تكنلوجٌا الجٌنات
- 1الغاٌة منها :انتاج نسخ متعددة من  DNAوفصل قطع من  DNAعن بعضها البعض .
- 2ما هو انواع الطرق المستخدمة ؟ طرق مخبرٌة وتقسم الى قمسٌن :
ب -الفصل الكهربائً الهالمً .
أ -تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل .
- 3تفاصٌل العمل للطرٌقتٌن اعاله
أ  -تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل  :وتمتاز بما ٌلً
 من هو العالم المكتشف ؟ كاري مولٌس .
 ما الذي اكتشفه ؟ اختراعه طرٌقة تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل (.) PCR
 ما استخدام PCR؟
ٌ- 1ستخدم فً انتاج نسخ كثٌرة من ال  - 2 . DNAالنسخ تكون خارج الخلٌة الحٌة ٌ- 3.تم استخدام جهاز خاص .
 فً ماذا ٌتم استخدام نسخ ال  DNAالمنتجة من تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل ؟
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ٌستفاد من نسخ  DNAالناتجة فً مجاالت كثٌرة منها :
- 1تكثٌر جٌن معٌن مرغوب الستخدامه فً التعدٌل الجٌنً .
- 2التكثٌر فً نسخ من ال  DNAلمرض ما ,و الغاٌة هً المساهمة فً الكشف عن مسببات االمراض الفٌروسٌة و
البكتٌرٌة فً عٌنات المرضى (الكشف عن االمراض لدى المرضى من خالل عٌناتهم فً المختبرات الطبٌة ).
- 3تشخٌص بعض االختالالت الوراثٌة  - 4 .التعرف على بصمة . DNA
 ما هً االدوات المستخدمة فً تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل ؟
 - 1سالسل البدء ( : (Primersوتمتاز بما ٌلً
اوال  :سالسل  DNAاحادٌة قصٌرة .
ثانٌا ٌ :كون تتابع النٌوكلٌوتٌدات فٌها مكمال للنٌوكلٌوتٌدات فً المنطقة التً ٌبدأ فٌها نسخ . DNA
- 2نٌوكلٌوتٌدات بناء, DNA
" DNA- 3عٌنة المراد نسخها" .
- 4انزٌم البلمرة المتحمل للحرارة .
كما فً الصورة ادناه

 ما المالحظات الخاصة بعمل خطوات تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل ؟
اوال  :توافر المواد اعاله  ,و النقل الى انبوب خاصٌ ,وضع فً جهاز تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل .
ثانٌا  :تبدأ التفاعالت على شكل دورات تستغرق مددا زمنٌة قصٌرة (بٌن ثوانً الى دقائق ).
ثالثا :كل خ طوة من خطوات الدورة تتضمن ضبط درجة الحرارة النه العامل االساسً ألتمام كل خطوة من خطوات الدورة
رابعا :تكرر الدورة عدة مرات وقد تصل الى  35دورة .
خامسا  :تكون جمٌع نسخ ال  DNAالناتجة من تفاعالت  PCRنسخا طبق االصل عن جزيء  DNAاالصلً .
 ما خطوات تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل ؟
- 1تفصل سلسلتا ال  DNAمن خالل تحطٌم الروابط بٌنهما .
- 2ترتبط سالسل البدء بمكمالتها .
- 3تبنى سلسلتا  DNAجدٌدتان مكملتان للسلسلتٌن االصلٌتٌن .
- 4تتضاعف جزيء  DNAاالصلً .
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وكما فً الصورة ادناه

ب -الفصل الكهربائً الهالمً للمادة الوراثٌة :وتمتاز بما ٌلً
- 1الغاٌة منه ؟ لفصل قطع  DNAفً عٌنة ما .
- 2على ماذا تعتمد تقنٌة الفصل اعاله ؟ تعتمد على
اوال (حجم القطعة )  .ثانٌا (قطع ال  DNAتكون مشحونة بالشحنة السالبة فانه ا تتجه الى القطب الكهربائً الموجب)
- 3على ماذا تعتمد المسافة التً تتحركها قطع ال  DNAفً طرٌقة الفصل الكهربائً الهالمً أو "ما هو اساس الفصل
لمزٌج من القطع لل  " DNA؟
تعتمد على حجم القطعة ",فكلما كانت صغرى ,تكون المسافة المقطوعة اكبر فً الوقت المستغرق نفسه "
- 4ما هً خطوات الفصل الكهربائً الهالمً للمادة الوراثٌة ؟
أ  -ملء الحفر الموجودة على طرف الهالم بمزٌج من قطع  DNAالمراد فصلها .
ب  -وصل قطبً الجهاز بمصدر تٌار كهربائً خاص به  ,ومراعاة استمرار تاثٌر التٌار مدة مناسبة .
ت  -انتقال قطع  DNAباتجاه القطب الموجب بسرعة تتناسب عكسٌا مع حجومها .
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ث  -فصل التٌار الكهربائً ,ثم وضع الصفٌحة بما تحوٌه فً محلول صبغة خاصة بجزٌئات  DNAمدة قصٌرة.
ج  -نقل الصفٌحة الى جهاز اخر خاص مزود بمصدر لالشعة فوق البنفسجٌة ,فتظهر اشرطة مصبوغة تختلف مواقعها
على المادة الهالمٌة ,وٌمثل كل شرٌط احمر قطعة , DNAوتتحرك قطع  DNAالمتطابقة فً حجومها المسافة نفسها
على المادة الهالمٌة .
ح  -ان الطرٌقة اعاله تستخدم فً تكنلوجٌا الجٌنات لتحدٌد بصمة . DNA
الرسم ادناه ٌوضح ا لخطوات:

ثالثا  /تطبٌقات تكنلوجٌا الجٌنات
 - 1لماذا انتقلت اثار المعرفة من مختبرات البحث العلمً الى خارجها ؟ لتلبٌة حاجة االنسان الحقٌقة ,فً مجاالت حٌاته
المختلفة.
 - 2ما تطبٌقات تكنلوجٌا الجٌنات التً ساعدت على تلبٌة احتٌاجات االنسان فً مجاالت حٌاته المختلفة ؟
اوال  :الجٌنوم البشري وٌمتاز بما ٌلً
*التعرٌف :معرفة التسلسل الكامل للنٌوكلٌوتٌدات فً كل كروموسوم من كروموسومات الخلٌة البشرٌة الواحدة .
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*تارٌخ االكتشاف  :ظهرت الفكرة عام  1993باسم مشروع الجٌنوم  ,وتضافرت جهود العلماء فً دول عدة ,
دونت النتائج على قاعدة بٌانات خاصة ,ثم نشرت عام . 2333
*فوائد المشروع :ابرزها تحدٌد مواقع جٌنات بعض االختالالت الوراثٌة لمعالجتها .
ثانٌا  :هندسة الجٌنات وٌمتاز بما ٌلً
*التعرٌف :احد اهم تطبٌقات تكنلوجٌا الجٌنات  ,وتتضمن :
- 1تعدٌل تركٌب  - 2 . DNAانتاج  DNAالمعدل جٌنٌا .
* ٌستخدم فً  :انتاج الكائنات الحٌة المعدلة جٌنٌا ذات صفات مرغوبة .
*ما ه ً مجاالت هندسة الجٌنات ؟
أ -المجال الطبً من خالل
 - 1انتاج عالجات طبٌة (انتاج مواد طبٌة ٌتناولها المرضى الغٌر قادرٌن على انتاجها مثل هرمون االنسولٌن
وهرمون النمو ومواد اخرى ضرورٌة ).
- 2العالج الجٌنً من خالل
اوال  :معالجة االمراض التً تعالج جٌنٌا مثل التلٌف الكٌسً ,نزف الدم .
ثانٌا  :طرٌقة العالج بطرٌقتٌن اوالهما (تثبٌط الجٌن المسبب للمرض الٌقافه عن العمل ).
ثانٌهما (ادخال الجٌنات السلٌمة عن طرٌق النواقل للجٌنات ,بحٌث تنقل الجٌنات
السلٌمة الى الخالٌا الجسمٌة او الجامٌتات او البوٌضة المخصبة ).
الحظ الرسم ادناه :

ب -المجال الزراعً من خالل
*سبب ظهور هذا المجال ؟ لالسباب التالٌة :
- 1زٌادة عدد السكان فً العالم - 2 .شح الموارد - 3.زحف العمران الى المناطق الزراعٌة- 4.الرعً الجائر .
 - 6ظهور مشكالت عدة نقص الغطاء النباتً و الحٌوانً.
- 5االستخدام المفرط للمبٌدات الحشرٌة .

*كٌف تساهم هندسة الجٌنات فً حل المشكالت اعاله وغٌرها ؟
من خالل
اوال  :تحسٌن االنتاج النباتً  :من خالل
*استخدمت فً اكساب النباتات صفات جدٌدة تمكنها من تحمل الظروف القاسٌة .
*طرٌقة العمل :نقل جٌنات تجعلها قادرة على مقاومة الحشرات أو االمراض أو الملوحة أو الجفاف,
تفصٌل الخطوات كما فً الصورة ادناه :
(ٌستخلص البالزمٌد من البكترٌا ٌ ,عدل جٌنٌا ٌ,ضاف البالزمٌد المعدل جٌنٌا الى الخلٌة النباتٌة المستهدفة ٌ,كتسب النبات
الصفات الجدٌدة )
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ثانٌا :تحسٌن االنتاج الحٌوانً
*التعرٌف "تعدٌل صفات الحٌوانات النتاج جٌل جدٌد من ال حٌوانات المعدلة جٌنٌا ,تحمل الصفات المرغوبة ".
*االمثلة :
اوال  -نقل الجٌن المسؤول عن تكوٌن هرمون النمو فً االسماك الى بوٌضة نوع اخر منها فتكون اسماك
المعدلة جٌنٌا كمٌة كبٌرة من هرمون النمو استجابة ل تعلٌمات الجٌن الموجود عندها اصال اضافتا الى
تعلٌمات الجٌن الذي اضٌف الٌها ,وهو ما تسبب فً زٌادة نموها .
ثانٌا  -من الصفات التً ٌراد تحسٌنها فً الحٌوانات  - 1زٌادة مقاومتها الى االمراض .
- 2زٌادة انتاج الحلٌب و البٌض .
ثالثا :بصمة ٌ, DNAمتاز بما ٌلً
*التعرٌف ٌ :ستخدم فً معرفة تسلسل النٌوكلٌوتٌدات لدى االشخاص فً مناطق محددة من الجٌن ,اذ ان لكل شخص تسلسال
معٌنا من النٌوكلٌوتٌدات .
* ما مصدر الذي تستخلص منه العٌنات لفحص DNA؟
الدم  ,السائل المنوي ,اللعاب ,البول  ,بصٌالت الشعر ,الجلد  ,االسنان ,العظام  ,العضالت ,االنسجة الطالئٌة .
*ما المواد المستخدمة لفحص بصمة DNA؟
انزٌمات القطع المحدد  ,تقنٌة الفصل الكهربائً الهالمً  ,تفاعالت انزٌم البلمرة المتسلسل للعٌنات .
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*من اٌن تجمع العٌنات؟
تجمع العٌنات من (مسرح الجرٌمة  +المشتبه فٌهم فً حالة الجرٌمة)  ( ,الطفل  +االبوٌن فً حالة اثبات النسب).
*كٌف ٌتم التوصل الى النتائج؟
- 1من خالل المقارنة نتائج العٌنات المفحوصة بعٌنات المشتبه فٌهم للتوصل الى الجناة فً حالة الجرائم ,
- 2المقارنة بٌن عٌنات الطفل و االبوٌن والمقارنة بٌنهم فً حالة اثبات النسب .

رابعا  /االبعاد االخالقٌة فً تطبٌقات تكنلوجٌا الجٌنات
و محاذٌر استخدامها
- 1كٌف ٌتم تاثٌر الجٌن المنقول الى الخلٌة فً عمل الجٌنات االخرى ؟
مثال(اذا اثر الجٌن المنقول فً منع حدوث االورام  ,ولكن افقده القدرة على العمل ,فان االورام ستنتشر فً الجسم الشخص
المنقول الٌه الجٌن) .
- 2كٌف ٌتم تاثٌر النواقل مثل الفاٌروسات المعدلة جٌنٌا فً عمل الجهاز المناعً ؟
اذ ٌستجٌب جهاز المناعة لدخول الكائنات الحٌة و ٌهاجمها فال ٌستفٌد المرٌض من المعالجة الجٌنٌة .
 - 3تحول هدف التعدٌل الجٌنً من المعالجة و التخلص من االمراض الى تعدٌل الصفات الشكلٌة مثل لون البشرة ولون العٌنٌن
وغٌر ذلك من الصفات غٌر المرضٌة .
- 4انتاج كائنات حٌة تؤثر فً االتزان البٌئً و السالسل الغذائٌة .
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اسئلة الفصل مع الحل
السؤال االول  :ما تطبٌقات تكنلوجٌا التً تستخدم فٌها انزٌمات القطع المحدد ؟
الجواب (هندسة الجٌنات ,بصمة .)DNA
السؤال الثانً  :فسر سبب استخدام كل مما ٌاتً:
 - 1تفاعل انزٌم البلمرة المتسلسل فً الكشف عن االمراض البكتٌرٌة و الفٌروسٌة ؟
التكثٌر فً نسخ من ال  DNAلمرض ما ,و الغاٌة هً المساهمة فً الكشف عن مسببات االمراض الفٌروسٌة و البكتٌرٌة
فً عٌنات المرضى (الكشف عن االمراض لدى المرضى من خالل عٌناتهم فً المختبرات الطبٌة ).
- 2استخدام االشعة فوق البنفسجٌة بوصفها خطوة من خطوات تحدٌد بصمة DNA؟
تظهر اشرطة مصبوغة تختلف مواقعها على المادة الهالمٌة ,وٌمثل كل شرٌط احمر قطعة .DNA
السؤال الثالث  :وضعت سٌدتان فً غرفة والدة طفلٌن ذكرٌن ,وقبل وضع السوارٌن حول معصم كل من المولودٌن للتعرٌف
بهما ,سمع صوت جرس انذار الخالء جناح الوالدة  ,فاسرعت الممرضات لنقل الطفلٌن من دون تحدٌد هوٌتهما .وبعد ان زال
الخطر اجري فصل كهربائً هالمً لعٌنات اخذت من الطفلٌن و ذوٌهما لتحدٌد بصمة  DNAلكل منهم ,ادرس الشكل ادناه ثم
انسب كل طفل الى عائلته ؟

السؤال الرابع ٌ :مثل تسلسل النٌوكلٌوتٌدات االتً جزءا من جزئ ال , DNAاكتب تسلسل النٌوكلٌوتٌدات فً القطع الناتجة
من استخدم انزٌم القطع المحدد , HindIIIومستعٌنا بالجدول رقم (. )6- 1
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الجواب فً الصورتٌن ادناه :سلسلتٌن وهما

السؤال الخامس ٌ :بٌن الجدول التالً مناطق التعارف والقطع النزٌمات مختلفة :

أ -أي االنزٌمات الواردة فً الجدول ٌمكن استخدامه لقطع جزء من  DNAاالتً :

الجواب  /االنزٌم (ص)
ب -اكتب تسلسل النٌوكلٌوتٌدات فً القطع الناتجة بعد عملٌة قطع جزء  DNAفً الفرع (أ ) .
الجواب  /التسلسل الناتج هو
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