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 ًَٕرج اخاتح اسرششادٖ غيش يهضو نهطالب

  فسش انسمائك االذيح تاخرصاس -1

 .ذٕخذ نظاْشج انٓيريشٔكاسيٕسض اًْيح فٗ اخرالف انؼٕائم انُثاذيح نفطش صذا انساق فٗ انمًر  -

ية انثاسٖ تؼذ اٌ يمٕو انطانة تششذ ظاْشج انٓريشٔكاسيٕسض يزكش اٌ انفطشياخ االزاديح انُٕاِ ذص

 تاسٖ ايا انثُائيح االَٕيّ فٓٗ ذصية كال انؼائالٌ انُثاذياٌ انثاسٖ تاسٖ ٔانمًر

 يًكٍ اَراج َثاذاخ يمأيح نهفيشٔط تاسرخذاو انُٓذسح انٕساثيح  -

 RNA interference orفٙ يقبٔيخ انفٛشٔعبد ْْٕٔٗ ذؼًم كانرانٗ  RNAiذمُيح انشَا انًرذاخم 

antisense RNA  ػٍ خٛظ يضدٔط يٍ انـْٕٔ ػجبسحRNA  ٚؾذس اضطشاة فٙ انخهٛخ ؽٛش ْٕٔ

فبٌ رنك ٚضفٙ ؽبنخ يٍ انًقبٔيخ  RNAiػُذ ٔعٕد انغُٕٛو انفٛشٔعٙ فٙ انُجبد ػهٗ طٕسح 

ْٔٗ رقٕو  regulatory genesيٍ انغُٛبد انًُظًخ  RNAiنهًشع الٌ انغُٛبد انًٕعٕدح ة 

انُغخ ْٔٗ رؾزٕ٘ ػهٗ رزبثؼبد يزكبيهخ يغ ثزُظٛى عهجٙ نزؼجٛش انغُٛبد االخشٖ ػهٗ يغزٕٖ 

ٔرقٕو ثزكٍٕٚ ْغٍٛ  senseٔانزٙ ٚكٌٕ نٓب يؼُٗ (  RNAانفٛشٔعٙ ) انززبثؼبد فٙ َقطخ انٓذف 

رزذاخم اٚضب فٙ َشبط  RNAiْٔٗ ثزنك  sense RNAفزقٕو ثزؼطٛم انـ  RNA-RNAثٍٛ انـ 

ٌ َقطخ االرؾبد يغ انشٚجٕعٕو سثًب ػٍ طشٚق انزٓغٍٛ يغ انززبثؼبد ػُذ أ قشٚت و mRNAانـ

اٖ رُظٛى عهجٙ ػهٗ يغزٕٖ انزشعًخ ًٔٚكٍ اخزظبس دٔس انـ  negative controlيؾذصخ اٚضب 

RNAi ثبَّ ظبْشح ٚزى يٍ خالنٓب قٛبو خٛظ يضدٔط يٍ انـ RNA  ٍٛثزخظض ثبٚقبف اَزبط ثشٔر

 RNAi is a)انؾبيم نشفشح ْزا انجشٔرٍٛ mRNAيغزٓذف ٔرنك ػٍ طشٚق اعُؾضبس رؾهم 

phenomenon in which double stranded RNA specifically suppresses 

expression of target protein by stimulating the degredation of the target 

mRNA) .

َؼى ًٚكٍ اَزبط َجبربد يقبٔيخ نهفٛشٔط ثبعزخذاو انُٓذعخ انٕساصٛخ ٔرنك ثُقم انغُٛبد انًشفشح 

عٙ انجشٔرُٛٙ ؽٛش اٌ انُجبربد ال رقبٔو انفٛشٔط انًكزًم ٔنكُٓب رؼزًذ ػهٗ اؽذاس نهغالف انفٛشٔ

خهم فٙ ركٍٕٚ انغالف انجشٔرُٛٙ انفٛشٔعٙ يًب ٚؤد٘ انٗ ركٍٕٚ عضٚئبد فٛشٔعٛخ غٛش يكزًهخ 

ٔثبنزبنٙ فبقذح انقذسح ػهٗ اؽذاس رقذو نالطبثخ أ اؽذاس ضشس نُجبد ٔقذ نٕؽع اٌ انُجبربد انزٙ 

ٔقذ اظٓشد ربخشا فٙ ظٕٓس  TMVفٛٓب انغٍٛ انًغذد نجشٔرٍٛ غالف فٛشٔط يضٚك انذخبٌ ادخم 

االػشاع انًشضٛخ ػُذ ؽقُٓب ثزشكٛضاد يخزهفخ يٍ فٛشٔط يٕصٚك انذخبٌ كًب اٌ ػذد انُجبربد 



نى ٚظٓش ػهّٛ اّٚ اػشاع اصُبء فزشح انزغشثخٔيٍ عٓخ اخشٖ فبٌ َجبربد انطًبطى % 50ٚظم انٗ 

اظٓشد اٌ نذٚٓب يقبٔيخ يشرفؼخ نهؼذٖٔ  TMVنٛٓب انغٍٛ انًشفش نجشٔرٍٛ غالف فٛشٔط انزٙ َقم ا

ٔقذ ركشس رنك اٚضب فٙ ؽبالد َجبربد ؽذس ثٓب َقم نهغٍٛ يضم انطًبطى ٔانذخبٌ ٔانجطبطظ ٔانزٗ 

طبسد يقبٔيخ نؼذد كجٛش يٍ انفٛشٔعبد انُجبرٛخ يضم يضٚك انجشعٛى ٔنٕؽع اٌ يغزٕٖ ركٌٕ ثشٔرٍٛ 

يٍ يغًٕع %  0.5انٗ % 0.01ف انفٛشٔعٙ فٙ انُجبربد انًُٓذعخ ٔساصٛب رزشأػ ثٍٛ انغال

انجشٔرُٛبد ٔٚكٌٕ رنك اقم ثكضٛش يٍ انًغزٕٖ انًغغم فٙ انُجبربد انزٙ عجق ؽقُٓب ثبنفٛشٔط 

انًغزٕطٍ ٔعٕف ٚغٓم رنك يٍ االَزبط انزغبس٘ الطُبف يٍ انُجبربد يقٕيخ نهفٛشٔط ثبعزخذاو 

 .ساصٛخانُٓذعخ انٕ

 .ذٕخذ ايثهح نهٕساثح انسيرٕتالصييح في انفطشياخ  -

ذٕخذ فٗ انؼذيذ يٍ انفطشياخ ْٔٗ خيُاخ ذٕخذ تانسيرٕتالصو ٔذرسكى فٗ انضشأج َٔسثح انردشثى 

ٔزدى اندشاثيى ٔنٓا ايثهح فٗ ػذيذ يٍ انُثاذاخ ػهٗ انطانة ركشْا ٔذسذيذ طثيؼح فؼم انديٍ ارا 

 كاٌ سائذ او يرُسٗ

فسشفٗ يخطظ يا يسذز فٗ زانح اَرٓاء صالزيح انًسفض انكيًيائٗ ػُذ ػًهك فٗ ازذٖ ششكاخ  -

  اَراج انرمأٖ انًسسُح ٔساثيا نصفح انًمأيح ناليشاض ٔانسششاخ؟

ؽٛش رقٕو ثبضبفخ  termination technologyاعزطبػذ يٍ خالل رقُٛخ انقضبء ػهٗ رٕاطم االعٛبل 

دنخ ٔساصٛب ػُذ ثٛؼٓب نهًضاسع ٔظٛفزٓب اعزؾضبس ػًم يُظٕيخ عُٛٛخ يؤداْب فٗ يبدح كًٛبٔٚخ يغ انجزٔس انًغ

اَزبط ثزٔس راد اعُخ يٛزخ الٌ انغُٛبد ركٌٕ َٕع يٍ انجشٔرُٛبد عبو ٔيًٛذ نالعُخ ٔثبنزبنٗ  -1انُٓبٚخ ايب 

. ارا قبو انًضاسع ثبالؽزفبظ ثبنجزسح نضساػزٓب فٙ انؼبو انزبنٗ عزكٌٕ يٛزخ

اصْبس ػقًٛخ ٔثبنزبنٗ نٍ ٚؾذس رهقٛؼ ٔاخظبة ْٔزا فٗ ؽبنخ انًؾبطٛم انزٗ ٚكٌٕ انغضء أ اَزبط  -2

 .االقزظبدٖ انًغزخذو يُٓب ْٗ االعضاء انخضشٚخ

ٔػهٗ انطبنت اٌ ٚزكش اعًبء انغُٛبد انًُظًخ نٓزِ انؼًهٛخ ٔاٌ ٚشعى يخططبد يؼجشِ ػٍ انٛخ ػًم ْزِ 

ٔرؾقٛق انٓذف فٗ ؽبنخ اَزٓبء طالؽٛخ انًؾفض انكًٛبٖٔ ثًؼُٗ اٌ  انًًشاد انغُٛٛخ نهقٛبو ثبنًًٓخ انًطهٕثخ

 .انًؾفض غٛش قبدس ػهٗ اداء ٔظٛفزّ ٔثبنزبنٗ نٍ ٚؼجش عٍٛ اَزبط انجشٔرٍٛ انغبو ػٍ َفغّ

صًى تشَايدا يسرخذيا فيّ طشق ذشتيح انُثاخ انغيش ذمهيذيح ٔانُٓذسح انٕساثيح يٕضسا يٍ خالنّ  -

 يٕضسا كيف يًكٍ انراكذ يٍ َداذ ْزا انثشَايح؟ -لأو الزذ االيشاضيشازم اَراج طشاص ٔساثي و

. ٚزى رنك ثزظًٛى ثشَبيظ رشثٛخ َجبد غٛش رقهٛذ٘ ٔرنك ثبعزخذاو ركُٛك صساػخ االَغغخ كٕعٛهخ اكضبس -

ٚزخهم ْزا انجشَبيظ َقم اؽذ انغُٛبد انًغؤنخ ػٍ رؾغٍٛ انًقبٔيخ الؽذ انًغججبد انًشضٛخ انؾششٚخ 

ٔغٛشْب يٍ انغُٛبد انًغئٕنخ ػٍ   Chitenase gene and/or Bt geneانغُٛبد   ْزحٔيٍ ايضهخ 

أ اٖ ٔعٛهخ َقم ( (gene gunانزؾغٍٛ انٕساصٗ نهًقبٔيخ  ػُذ َقهٓب انّٛ ثبعزخذاو قبرفخ انغُٛبد 

. اخشٖ ٔانزٗ رزالئى يغ انظُف انًُضسع يؾم انذساعخ



يهٛزٙ صساػخ االَغغخ ٔانُقم انغُٛٙ ٚقٕو انطبنت ثؼًم سعى رخطٛطٙ يٕضؾب نخطٕاد ع) -

transformation   .)

ؽٛش الثذ يٍ انزؾقق يٍ َغبػ َقم انغٍٛ ٔاَذيبعخ ضًٍ عُٕٛو انؼبئم صى رؼجٛشح ػٍ َفغخ ػهٗ  -

صى ػهٗ يغزٕٖ انجشٔرٍٛ ارا الثذ يٍ اعزخالص صالس يكَٕبد عضٚئٛخ ْٔى  RNAيغزٕٖ انـ 

DNA, RNA and Protien ثبساد االرٛخٔيٍ صى اعشاء االخذ :

- PCR- Southern- Northern- Western or real time PCR 

 

 كيف ذكسش يمأيح صُف َثاذٗ دٌٔ ذغييش في ذشكيثح انٕساثٗ؟  -

ٚزى كغشْب ثؾذٔس رغٛشاد فٗ انزشكٛت انٕساصٗ نهًغجت انًشضٗ يؤدٚخ انٗ صٚبدح انضشأح ٔرنك َزٛغخ 

ة انًشضٗ انفشطخ الؽذاس رغٛشاد ٔساطٛخ ٔاَزبط انضساػخ انًغزًشح نهظُف انُجبرٗ يًب ٚزٛؼ نًغت

 عالالد فغٕٛنٕعٛخ يًشضخ عذٚذِ

 

انًشض انُثاذٗ ْٕ ذفاػم تيٍ انُثاخ )اركش فمظ اسى انُظشيح انؼهًيح انرٗ ذفسش انسميمح االذيح -

  Gene for Geneفهٕس انديٍ نهديٍ  ْٗ َظشيح انؼهى (.ٔانطفيم

 

لاسٌ تيٍ انًصطهساخ االذيح   -

1- Homothallic – Heterothallic  

ْٗ فطشياخ َاذدح يٍ اَذياج ْيفاخ فطشيح لذ ذكٌٕ يرًاثهح انًُشأ أ يخرهفح انًُشأ 

 ْٔزا يا يدة ػهٗ انطانة ذٕضيسح تانششذ ٔانشسى

2-  Diploid – ّْيفاخ فطشيح ذُائيح انًدًٕػح انكشٔيٕسٕيي ْٗ 

3- Dikaryotic ْٗ ْيفاخ فطشيح ثُائيح انُٕاج    

 

 ؟ٔساخ ٔزذج زيح ٔنيسد كائٍ زيانفيش نًارا ذؼرثش -

ٔتانرانٗ ال يًكُٓا انمياو   mRNA, tRNA, rRNAالَٓا ال ذًرهك االَٕاع انثالز يٍ انشَا 

تانؼًهياخ انسيٕيح انٓايح تًفشدْا دٌٔ االػرًاد ػهٗ انؼائم 

 

 

 يغ اطية ايُياخ لسى انٕساثح تانُداذ ٔانرفٕق

 هدى الجارحى. د                                                                       


