الفصل األول:

ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺛﻲ
 – Ιأين يتواجد الخبر الوراثي ؟
 1الكشف عن تموضع الخبر الوراثي داخل الخلية

 – aتجربة القطع عند األميبة  : Amibeأنظر الرسم.

 يبين الرسم التالي نتائج تجربة القطع عند األميبة.
ماذا تستخلص من تحليل نتائج ھذه التجربة؟

جزء منوى

تكاثر

نواة
سيتوبالزم

جزء غير منوى
انحالل
قطع

 نالحظ أن الجزء الذي يحتوي على النواة يستمر في الحياة ،ويتكاثر .نستنتج أن النواة ضرورية
لحياة الخلية وتكاثرھا.
 – bتجارب القطع والتطعيم عند األسيتابوالريا :Acetabulariaأنظر نشاط  ،1تجربة 1لوحة .1

اللوحــــــــــة 1

نشاط  1دور النواة في حياة الخلية
تعد األسيتابوالريا  Acétabulariaمن بين الطحالب الخضراء  Les algues vertesالبحرية
الوحيدة الخلية.ويمثل شكال الوثيقة 1نوعين من ھذا الطحلب.
من أجل معرفة كيفية عمل المواد المسؤولة عن تحديد الشكل الخارجي )خاصة القبعة( ،أنجزت مجموعة
من التجارب
 التجربة  1قام  Hamerlingومساعدوه بتجربة القطع و التطعيم على النوعين المذكورين أعاله منطحلب األسيتابوالريا  ،وتبين الوثيقة  2ظروف ونتائج ھذه التجربة.
 -1حدد الھدف من ھذه التجربة
 -2ضع فرضية تفسر بواسطتھا تشكل القبعة

 التجربة  2قصد تحديد تموضع الخبر الوراثي داخل الخلية ،تم إنجاز التجارب المبينة على الوثيقة .3انطالقا من معطيات ھذه التجربة ،استنتج مكان تموضع الخبر الوراثي عند الكائنات
المتعددة الخاليا.
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قبعة
زرع نواة
طحلب Am
Acetabularia
mediterranea

لولب

إزالة
النواة
الجزء القاعدي
لطحلب Am

زرع نواة
طحلب Ac

وبر جذري
Acetabularia
Crenulata: Ac

Acetabularia
crenulata

Acetabularia
Mediterranea: Am

 (1الھدف من ھذه التجربة ھو تحديد دور النواة في حياة الخلية.
 (2نالحظ أن الوبر الجذري الذي يحتوي على النواة ،وحده يستمر في العيش ويجدد خلية كاملة،
بنفس صفات الخلية األصل للنواة ،أي أن شكل القبعة مرتبط بنوع النواة .انطالقا من ھذا يمكن
افتراض أن النواة ھي المسؤولة عن تشكل القبعة ،إذن ھي الحاملة للخبر الوراثي.
 – cتجربة االستنساخ عند العلجوم  : (Crapaud) Xénopesأنظر نشاط  ،1تجربة 2لوحة .1
الوثيقة :3
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علجوم أمھق

علجوم أخضر
بويضات غير
مخصبة

 30علجوم
أمھق

اقتالع النواة من خلية معوية

بويضة بنواة
خلية علجوم أمھق

بويضة بدون
نواة

تدمير النواة بواسطة UV

 (3نالحظ أن العلجوم الناتج عن االستنساخ ،له صفات العلجوم الذي أخذت منه النواة .ادن الصفات
الوراثية محمولة على النواة .يعني أن الخبر الوراثي يتواجد بالنواة عند الكائنات المتعددة الخاليا.

 2خالصة:

يتبين من التجارب السابقة أن النواة ضرورية لحياة الخلية ولتوالدھا ،وأن ھذه النواة ھي التي تتحكم في
التكوين الشكلي للخلية .إذن المادة الناقلة للصفات الوراثية توجد في النواة .أي أن الخبر الوراثي يتواجد
على مستوى النواة.

 – IΙانتقال الخبر الوراثي عبر االنقسام الخلوي.
 1االنقسام غير المباشر عند خلية نباتية.

ينمو الجسم وتتجدد خالياه ،عن طريق التكاثر الخلوي ،الذي يتم عبر االنقسام الخلوي.
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أثناء االنقسام الخلوي ،تنقسم الخاليا األم ،لتعطي خاليا بنت مشابھة لھا ،ويسمى ھذا االنقسام باالنقسام
غير المباشر ).(Mitose
أ – مالحظة خاليا نباتية في طور االنقسام غير المباشر .أنظر نشاط  ،2لوحة.1
 2نشاط  2انتقال الخبر الوراثي عبر االنقسام الخلوي
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الوثيقة 4

يتم نمو المتعضيات وتجديد خالياھا بالتكاثر الخلوي
ويحافظ ھذا الشكل من التوالد على الھوية البيولوجية
للخلية.فكيف تتدخل ھذه اآللية في انتقال الخبر الوراثي ؟
تعطي الوثيقة  4صورة الكترونوغرافية لمالحظة
مجھرية لحافة جذر البصل.
 - 1انطالقا من تحليل ھذه الوثيقة بين كيف يتم
التكاثر الخلوي؟

تبين ھذه المالحظة أن الجدر يتكون من خاليا صغيرة ذات نوى مختلفة المظھر:بعضھا كبير الحجم،
وكروي الشكل ،محاطة بغشاء نووي ،وتضم شبكة كثيفة من الخييطات النووية تسمى الصبغين كما
تحتوي على نويات ،تعتبر ھذه الخاليا في طور السكون ،بعض الخاليا تالشت بھا النواة و عوضت
ببنيات على شكل خييطات تسمى الصبغيات  ،Chromosomesوتعتبر في حالة انقسام غير مباشر.
ب – مراحل االنقسام غير المباشر .أنظر نشاط  ،2اللوحة .2
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تعطي الوثيقة  5صورا الكترونوغرافية لبعض الخاليا في طور االنقسام.
 - 2أعط عنوانا لكل صورة ) (9،...2،1بعد ترتيبھا والتعليق عليھا
تعطي الوثيقة  6رسوما تخطيطية لمالحظات مجھرية لبعض الخاليا في طور االنقسام.
 - 3أعط األسماء المناسبة لعناصر كل رسم ثم حدد اسم كل طور من أطوار االنقسام.
تبين الوثيقة  7مظاھر الصبغيات خالل دورة خلوية.
 - 4احسب عدد الصبغيات في كل طور ،ماذا تستنتج ؟
 - 5ماذا تستنتج من ھذه المعطيات ؟
 – aالطور التمھيدي La prophase

تتميز ھذه المرحلة في بدايتھا بتكاثف الصبغين و انتظامه على شكل خييطات تسمى الصبغيات ،كل
صبغي مكون من وحدتين ،نسمي كل واحد منھما صبيغي  ،Chromatideمرتبطين على مستوى
الجزيء المركزي  ،Centromèreفي نھاية ھذه المرحلة يتالشى الغشاء النووي و النويات ،وتظھر
منطقة فاتحة في قطبي الخلية ،ھي عبارة عن كمات قطبية  ،Calottes polairesيظھر بينھما مغزل
اللوني .Fuseau achromatique
 – bالطور االستوائي La métaphase

خالل ھذه المرحلة تصبح الصبغيات أكثر وضوحا ،و تتموضع على المستوى االستوائي للخلية مكونة
الصفيحة االستوائية  ،La plaque équatorialeو يكتمل تشكل مغزل االنقسام.
 – cالطور االنفصالي L'anaphase

تتميز ھذه المرحلة بانشطار الجزيء المركزي ،ليعطي جزيئين مركزيين ،يتصل كل منھما بصبيغي،
ليتضاعف
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عدد الصبغيات .تتكون مجموعتين متساويتين من حيث عدد الصبغيات وانفصال فتتم ھجرة كل
مجموعة نحو أحد
قطبي الخلية نتيجة تقصير األلياف الصبغية إنھا الھجرة القطبية.
 – dالطور النھائي La télophase

تتجمع الصبغيات و تتشابك و تفقد شكلھا االنفرادي الواضح ،و تتحول إلى كثلة من الصبغين ،و يتكون
الغشاء النووي و النويات ،و يختفي مغزل االنقسام ،و يتكون جدار أولي للغشاء السيليلوزي يفصل بين
خليتين بنتين تتوفران على نفس عدد الصبغيات.
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اﻝوﺜﻴﻘﺔ 5

الترتيب الزمني
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. ................

تعليق على الصور :
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اﻝوﺜﻴﻘﺔ 6

 2االنقسام غير المباشر عند خلية حيوانية.

من خالل مالحظة مراحل االنقسام غير المباشر عند خلية ،حيوانية يتبين أنه يشبه انقسام الخلية النباتية
في خطوطه العريضة ،مع وجود اختالفين رئيسيين:
• تتوفر الخلية الحيوانية على عضي خاص يسمى الجسيم المركزي  ،Le centrosomeمكون
من مريكزين  ،2Centriolesيشكل كل واحد منھما نجيمة قطبية  ،Asterيتكون بينھما المغزل
الاللوني أثناء االنقسام الخلوي.
• خالل الطور النھائي ،يتم انفصال الخليتين البنتين ،بواسطة حلقة قلوصة تظھر على مستوى
استواء الخلية ،تنقبض فتفصل الخلية إلى جزأين متساويين ،وتسمى ھذه الظاھرة باالختناق
االستوائي .L'étranglement équatorial
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 3مفھوم الدورة الخلوية .أنظر الوثيقة  ،7لوحة.3
G2

الوثيقة :7

G1
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يكون كل انقسام غير مباشر مسبوقا بمرحلة سكون ،تتميز بمضاعفة الصبغيات ،ليصبح كل صبغي
ناتج عن انقسام غير مباشر ،مكونا من صبيغيين متماثلين .ويمثل مجموع مرحلة االنقسام غير
المباشر ،ومرحلة السكون التي تسبقه ،دورة خلوية.
ادن تنتقل الدخيرة الوراثية من جيل إلى أخر دون تغيير ،فنتكلم النقل المطابق للخبر الوراثي.

 – IIΙالطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية.
 1الكشف عن الطبيعة الكيميائية للمادة الوراثية.
أ – تجربة  (1928) Griffithأنظر نشاط  ،3لوحة .4
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 3نشاط  3التركيب الكيميائي للخبر الوراثي
قصد تحديد طبيعة الخبر الوراثي أنجزت التجارب التالية:
 أبحاث ( 1928 ) Griffith
في سنة  1928قام العالم اإلنجليزي  Griffithبمالحظة المكورات الثنائية الرئوية  ، Les pneumocoquesوھي بكتريا تسبب
التھاب الرئة  ،وتوجد على شكلين مختلفين:
 شكل يحتوي على محفظة )عليبة( ويكون لمات ملساء ،نرمز لھا بالحرف  . ( Smooth ) Sتتميز بكونھا حادة ) ممرضة (. شكل بدون محفظة ويكون لمات حرشة ) خشنة ( ،نرمز لھا بالحرف  . (rough) Rوھو شكل غير حاد.في محاولة منه لتحويل البكتريا  Sإلى بكتريا  Rغير معدية ،قام ھذا العالم بالتجارب الملخصة على الجدول التالي:
ماذا تستنتج من خالل تحليل نتائج أبحاث  Griffith؟

التجارب

الظروف التجريبية

النتائج المحصل عليھا

مالحظة مجھرية للدم

1

حقن فأر  A1بمكورات رئوية  Sحية

يموت الفأر

وجود مكورات  Sحية

2

حقن فأر  A2بمكورات رئوية  Rحية

يبقى الفأر حيا

وجود مكورات  Rحية

3

حقن فأر  A3بمكورات رئوية  Sميتة

يبقى الفأر حيا

عدم وجود مكورات  Sحية

4

حقن فار  A4بخليط يحتوي على مكورات
 Sميتة ومكورات  Rحية

يموت الفأر

وجود مكورات  Sحية
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ب – تحليل واستنتاج:
موت الفأر  ،A1ناتج عن حقنه بمكورات  Sحية ،وھي بكتيريا حادة.
لم يمت الفأر  ،A2وذلك لكونه حقن بمكورات  Rحية ،وھي بكتيريا غير حادة.
لم يمت الفأر  ،A3لكونه حقن بمكورات  Sميتة ،وھي بكتيريا غير حادة.
موت الفأر  ،A4ناتج عن حقنه بمكورات  Sميتة ،و  Rحية ،فظھرت عنده مكورات  Sحية.
نستنتج من ھذا التحليل ،أن المكورات  Rالحية عند الفأر  ،A4تحولت إلى مكورات  Sحية ،ولتفسير
ھذا التحول افترض  Griffithأن المكورات  Sالميتة ،حولت المكورات  Rالحية ،إلى مكورات S
حية ،وذلك عن طريق مادة نقلتھا إليھا ،سماھا  : Griffithالعلة المحولة .Principe transformant
ج – التحقق من فرضية :Griffith
 – aتجربة  Averyو مساعدوه :أنظر نشاط  ،3لوحة .4
أبحاث Mc Carthy , Mc Leod , Avery
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لمعرفة العلة المحولة ،أي تحديد العامل المسؤول عن تحول البكتيريا  Rغير الممرضة ،إلى بكتيريا  Sممرضة ،قام
ھؤالء الباحثون بإضافة أنزيمات خاصة لتفكيك بعض المكونات الكيميائية للبكتيريا ،فكانت النتائج كالتالي:
 بكتيريا  Rحية  +بكتيريا  Sميتة  +أنزيم محلل للبروتينات = تحول البكتيريا  Rإلى بكتيريا  Sحية.
 بكتيريا  Rحية  +بكتيريا  Sميتة  +أنزيم محلل للدھون = تحول البكتيريا  Rإلى بكتيريا  Sحية.
 بكتيريا  Rحية  +بكتيريا  Sميتة  +أنزيم محلل ل  = ARNتحول البكتيريا  Rإلى بكتيريا  Sحية.
 بكتيريا  Rحية  +بكتيريا  Sميتة  +أنزيم محلل ل  = ADNعدم تحول البكتيريا  Rإلى بكتيريا  Sحية.
 حقن  ADNبكتيريا  Sلبكتيريا  Rحية ثم حقن ھذه األخيرة للفأر = موت الفأر ويبين تحليل دمه وجود
بكتيريا  Sحية .
ماذا تستنتج من خالل تحليل نتائج تجربة  Averyومساعدوه ؟

 – bتحليل واستنتاج:
نالحظ أن التحول البكتيري ال يحدث عند استعمال أنزيمات محلل ل ) ،ADNالحمض النووي
الريبوزي ناقص األوكسجين .( Acide désoxyribonucléiqueكما أن حقن  ADNالبكتيريا ،S
لبكتيريا  ،Rيحول ھذه األخيرة إلى بكتيريا  Sحية.
نستنتج من ھذه المعطيات أن العنصر المسؤول عن تحويل  Rحية إلى  Sحية ،ھو  ،ADNوبالتالي
فالعلة المحولة ھي جزيئة .ADN
 – cتفسير آلية التحول البكتيري :أنظر الرسم.

بعد موت المكورات  Sالحادة ) (1يتجزأ  ADNإلى أجزاء صغيرة ) (2فيدمج جزء من ADN
المكورات ، Sفي  ADNالمكورات  Rالحية ) ،(3التي تصبح لھا القدرة على تركيب المحفظة
المسؤولة عن المرض ،وبالتالي تصبح مكورات  Sحية .يعني ھذا نقل صفة وراثية جديدة من  Sإلى
.R
د – دورة حياة العاتية  : Bactériophageأنظر الوثيقة ،1،2لوحة .4
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تكاثر الحمات )الفيروسات ( Les virus

تعتبر الفيروسات نظاما حيا ،لھا شكل ھندسي مكون من بروتينات يتوسطھا حمض نووي  ADNوأحيانا  ARNكحالة الزكام و السيدا.
ليس لھا استقالب خاص بھا بل تتكاثر على حساب خاليا أخرى.مثال العاثية ) Bactériophageأنظر الوثيقة ( 1تتكاثر على حساب
البكتيريا .ويتم ذلك على مراحل ) أنظر الوثيقة  :( 2ماذا يمكنك استنتاجه من ھذه الوثائق لتفسير تكاثر العاثيات ؟
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الوثيقة 1

اللوحــــــــــة 4

الوثيقة 2

تتكاثر العاتية على حساب البكتيريا ،ويتم ذلك على مراحل ھي:
 تثبيت العاتية على البكتيريا ،وتسرب جزيئة  ADNالعاثية إلى سيتوبالزم البكتيريا.
 تضاعف  ADNالعاتية وتالشي  ADNالبكتيريا.
 تجميع مكونات العاتية داخل البكتيريا ،وتركيب عاتيات جديدة.
 انفجار البكتيريا وتحرير عاتيات جدد مشابھة للعاتية األصلية.
يتبين من دورة حياة العاتية أن ھذه األخيرة تحقن فقط خبرھا الوراثي ،المتمثل في جزيئة  ،ADNليتم
تركيب عاتيات جديدة مشابھة للعاتية األصلية .وبذلك يتأكد أن  ADNيمثل الخبر الوراثي.
ه – خالصة:
انطالقا مما سبق يمكن استخالص ما يلي:
المادة الوراثية الحاملة للخبر الوراثي ھي عبارة عن جزيئة  ،ADNتتموضع في النواة و تنتقل عبر
الصبغيات خالل االنقسام الخلوي.

 2الكشف عن مادة .ADN

ألجل ذلك تستعمل طريقة  ،Feulgenإذ تعتمد ھذه التقنية على استعمال كاشف  schiffالذي يكون
عديم اللون ويتلون باألحمر عند وجود .ADN
تبرز نتائج تقنية  Feulgenأن جزيئة  ،ADNمكون أساسي للصبغيات.
ملحوظة :نجد أيضا جزء من  ADNعلى مستوى الميتوكوندري و البالستيدة الخضراء لكنه يتحكم
فقط في بعض خصائص ھذه العضيات.

 – IVالتركيب الكيميائي لجزيئة .ADN
 1المكونات الكيميائية لجزيئة  .ADNأنظر نشاط  ،4وثيقة ،1لوحة .5
 4نشاط  4الخصائص الكيميائية ل  ADNو عالقته بالصبغين و الصبغيات

اللوحــــــــــة 5

♥ الوثيقة  : 1تعتبر جريئة  ADNجزيئة كبيرة تتكون من ثالثة أجزاء تتكرر في الفضاء :
• سكر الريبوز ناقص األكسجين Désoxyribose
• حمض فسفوري Acide phosphorique
• قاعدة ازوتية  Base azotéeوھي إما :األدنين)  ، Adénine (Aالغوانين)  ، Guanine (Gالتيمين
) ، Thymine (Tالسيتوزين ). Cytosine (C
تكون ھذه األجزاء الثالثة ،الوحدة األساسية ل  ADNونسميھا نيكليوتيد  Nucléotideوبذلك نقول أن جزيئة  ADNھي
عبارة عن عديد النيكليوتيدات ). Polynucléotideأنظر الوثيقة ( 1
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اللوحــــــــــة 5

الوثيقة : 1

بينت حلمأة جزيئات  ،ADNذات مصادر مختلفة أنھا تتكون من ثالثة عناصر ھي:
• حمض فوسفوري . H3PO4
• سكر خماسي ھو الريبوز ناقص أوكسجين. C5H10O4،
• قواعد ازوتية .A ،T ،C ،G
و يمثل النيكليوتيد الوحدة األساسية لـ  ADNو يتكون من :سكر ريبوزي ناقص أكسجين  +حمض
فسفوري  +قاعدة أزوتية  Aأو Tأو  Cأو ،Gو بذلك يسمى  ADNبعديد النيكليوتيدات.

 2بنية جزيئة .ADN

 – aنتائج :Chargaff
قام  Chargaffبتحديد نسب القواعد األزوتية األربع ،A, T, C, G ،في جزيئات  ADNذات مصادر
مختلفة ،فحصل على النتائج المبينة على الوثيقة  ،2لوحة.5

اللوحــــــــــة 5
♥ الوثيقة  : 2تعطي الوثيقة التالية نسبة القواعد االزوتية في  ADNعند بعض األنواع من الكائنات :
نسبة القواعد االزوتية
التركيب من القواعد االزوتية ب mol %
األجسام
A

G

C

T

A /T

G/C

A+G/C+T

اإلنسان

30.9

19.9

19.8

29.4

1.05

1.01

1.03

الخروف

29.3

21.4

21.0

28.3

1.04

1.02

1.03

الدجاج

28.8

20.5

21.5

29.3

0.98

0.95

0.97

عن ماذا تكشف نتائج ھذه الدراسة؟
 – bتحليل واستنتاج:
نالحظ بالنسبة لجميع المتعضيات أن العالقة  ،1 = G/C = A/Tكما أن  ،1 = A+G/T+Cوذلك ألن
مقدار  Aيساوي مقدار  ،Tومقدار  Cيساوي مقدار  .Gنستنتج من ھذا أن  Aترتبط ب  ،Tو Cترتبط
ب .G
أنظر الوثيقة  ،3لوحة .5
في سنة  1953اقترح العالمان  Watsonو  ،Crickنموذجا لجزيئة  ،ADNعلى أنھا عبارة عن
لولب مضاعف  .Double héliceيتكون كل لولب من متتالية من النيكليوتيدات ،والتي ترتبط فيما
بينھا عن طريق الحمض الفسفوري بواسطة الكربون ' 5لسكر الريبوز ناقص أكسجين للنيكليوتيد
األول و الكربون ' 3لسكر الريبوز ناقص أكسجين للنيكليوتيد الموالي ،وھكذا إلى نھاية اللولب و
بالتالي تكون ھناك نھايتين حرتين 3' :و ' ، 5ومن تم نصطلح على التوجيه '. 5' -------- 3
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و بما أن جزيئة  ADNلولب مضاعف  ،فلكي يكتمل اللولبين يجب أن يكونا متضادا القطبية
' 3'---> 5و ' . 5'---> 3نقول إن لولبي  ADNمضادا التوازي
ويرتبط اللولبان بعضھما ببعض ،بروابط ھيدروجينية على مستوى القواعد االزوتية.
الوثيقة  : 3نموذج جزيئة  ADNعلى شكل لولب مضاعف ) تصور  WATSONو ( CRICK

 – Vالعالقة بين الصبغين ،الصبغيات ،و .ADN
 1بنية الصبغين.
 يعطي الشكل أ من الوثيقة  ،1لوحة ،6
مالحظة بالمجھر االلكتروني لصبغي استوائي،
تمت معالجته بواسطة أنزيمات نوعية تحلل
البروتينات.

اللوحــــــــــة 5

اللوحــــــــــة 6
♥ الوثيقة  :1الشكل أ بنية الصبغين ،الشكل ب
بنية الصبغي:
الشكل أ

انطالقا من ھذه المالحظة استخرج بنية الصبغي.
 تبين المالحظة المجھرية لصبغين خلية أنه يتكون من
خييطات متشابكة ،يبلغ قطر الواحد منھا  ،30nmوتسمى
ھذه الخييطات خييطات نووية . Les nucléofilaments
بينت الدراسات أن الخييط النووي يتكون من جزيئة ADN
ملولبة حول حبات من البروتينات ،مكونة نكليوزومات
 ،Nucléosomesكما نسمي ھذه البروتينات  :ھيستونات
.Les histones
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 2بنية الصبغيات .أنظر الشكل ب من الوثيقة ، 1لوحة .6
إن للصبغين والصبغيات نفس التركيب الكيميائي،
إذ يعتبر  ADNمكون مشترك بين الصبغين
والصبغيات:

اللوحــــــــــة 6
الشكل ب

• يلتف كل خييط  ADNحول ھيستونات،
فيشكل خييط نووي.
• تتلولب الخييطات النووية تلولبا طفيفا،
فتشكل الصبغين.
• عند دخول الخلية في انقسام غير مباشر،
يزداد تلولب الخييط النووي حول نفسه ،فتظھر
الصبغيات .ويصبح ھذا التلولب شديدا وقصويا،
في المرحلة االستوائية ،مما يجعل الصبغيات
جد واضحة.
• في نھاية االنقسام تتم إزالة تلولب
الخييطات النووية للصبغيات ،لتعود إلى حالة
الصبغين.

 3العالقة بين الصبغين ،الصبغيات ،و .ADN

يالحظ خالل االنقسام الخلوي ،أنه عندما تظھر الصبغيات ،يختفي الصبغين ،والعكس صحيح .كما أن
للصبغين والصبغيات نفس التركيب الكيميائي )  + ADNھيستونات ( ،فھما إذن يمثالن عنصرا
واحدا ،يتغير شكله حسب درجة تلولب الخييط النووي ،وذلك حسب مراحل الدورة الخلوية.

 – VIآلية مضاعفة جزيئة .ADN
 1الكشف عن مضاعفة جزيئة  .ADNأنظر نشاط ،5وثيقة ،1لوحة.6
اللوحــــــــــة 6

 5نشاط  5مضاعفة ال  ADNوعالقتھا بالحفاظ على الخبر الوراثي:
يعتبر ال  ADNالمكون األساسي للصبغيات والحامل الكيميائي للخبر الوراثي  ،وينتقل من جيل آلخر
بواسطة االنقسام الخلوي غير المباشر .قصد فھم اآلليات التي تضمن الحفاظ على الخبر الوراثي من
دورة خلوية ألخرى ،نقوم بدراسة الوثائق التالية:

♥ الوثيقة : 1تمت معايرة كمية  ADNالموجودة في خلية إنسان خالل دورتين خلويتين فحصلنا على
النتائج المبينة على الوثيقة . 1
سم المراحل المشار إليھا بحروف على الوثيقة .ثم حدد المدة الزمنية التقريبية للمراحل:
(1
 ،Iو ، Cو .M
(2
كيف تتطور كمية  ADNفي الخلية خالل الدورة الخلوية؟
أنسب كل شكل من أشكال الوثيقة )  ،(  ،... ، ، ،لمرحلة الدورة الخلوية
(3
المطابقة له ) .( M,G2,S,G1
بين العالقة بين كمية  ADNفي الخلية وشكل الصبغي في مختلف مراحل الدورة الخلوية.
(4
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معايرة كمية  ADNالموجودة في خلية إنسان خالل دورتين خلويتين

)[ADN] (u.a
وحدات اصطالحية

M
G2

16

2q
12

S

S

10

G1

G1
q

4

I

الزمن )(h

2

C
0

25



(1

(2

20



15

10

0

5



تسمية المراحل = I :مرحلة السكون ،تدوم  8ساعات ،وتتكون من ثالث فترات ھي:
 = G1فترة النمو األولى = S ،فترة التركيب  /التضاعف = G2 .فترة النمو الثانية.
 = Mاالنقسام غير المباشر ،ويدوم ساعتين.
 = M+I = Cدورة خلوية ،وتدوم  10ساعات.
تتغير كمية  ADNفي نواة الخلية خالل الدورة الخلوية على النحو التالي:

خالل الفترة  G1من مرحلة السكون تبقى كمية  ADNمستقرة في القيمة  ،qلتتضاعف خالل
الفترة  Sوتمر من القيمة  qإلى القيمة  .2qفتبقى مستقرة في القيمة  2qخالل الفترة .G2
خالل االنقسام غير المباشر ،تنخفض كمية  ،ADNلتمر من القيمة  2qإلى القيمة  ،qبحيث أنه
خالل المرحلة التمھيدية واالستوائية ،كمية  ADNمستقرة في القيمة  ،2qوفي المرحلة االنفصالية
والنھائية ،تصبح كمية  ADNمستقرة في القيمة .q
 (3ننسب للمرحلة  ،G1الشكل  .4وللمرحلة  ،Sالشكل  .1وللمرحلة  ،G2الشكل  .2أما األشكال
 ،7 ،6 ،5 ،3فتنسب المرحلة  ،Mأي االنقسام غير المباشر 3 ) ،للمرحلة التمھيدية 5 ،للمرحلة
االنفصالية 6 ،للمرحلة االستوائية 7 ،للمرحلة النھائية(.
 (4تتكون الدورة الخلوية من مرحلتين:
 مرحلة السكون ،خاللھا تتضاعف كمية  ADNفي نواة الخلية ،ومع تضاعف ADN
تتضاعف
حيث يصبح كل صبغي مكونا من صبيغيين.
 مرحلة االنقسام غير المباشر ،خاللھا تنشطر الصبغيات على مستوى الجزيء المركزي،
فتتشكل
مجموعتان متماثلتان من الصبغيات ،تحتوي كل واحدة على الكمية  qمن .ADN
يتبين من ھذا أن الخلية تضاعف كمية  ADNالتي تتوفر عليھا ،لتصل إلى القيمة  ،2qأثناء فترة
السكون ،ثم تعود بعد ذلك كمية  ADNإلى القيمة األصلية  qأثناء المرحلة االنفصالية لالنقسام غير
المباشر.
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 2آلية مضاعفة .ADN
أ – تجربة  Meselsonو  .Stahlأنظر الوثيقة  ،2لوحة .7

اللوحــــــــــة 7

♥ الوثيقة  : 2تجربة  Meselsonو Stahl
بواسطة تقنية النبذ  ، centrifugationتمكن  Meselsonو  Stahlمن عزل جزيئات  ADNتحتوي على ذرات األزوت الثقيل
 15Nعن جزيئات  ADNالمشابھة والتي تحتوي على ذرات األزوت الخفيف  . 14Nكما ھو مبين على الوثيقة : 2
 (1ماذا تستنتج من خالل تحليل نتائج تجربة  Meselsonو  Stahl؟
 (2ترجم ھذه االستنتاجات على شكل رسوم تخطيطية محترما الطبيعة الفيزيائية لجزيئة  ،ADNقصد تفسير نتائج التجربة .
إخضاع  ADNلعملية النبذ خالل
 48ساعة داخل محلول ذي كثافة مالئمة

الشكل: 1

زرع البكتيريا

d = 1,724

14

100% ADN
ثقيل

 ADNب N

100% ADN
خفيف

عزل  ADNالبكتيريات

d = 1,710

وسط يحتوي على
15
األزوت الثقيل )( N

 ADNھجين
15

رصد جزيئات  ADNبواسطة حزمات من األشعة
فوق البنفسجية

 ADNب N

وسط عادي يحتوي على
14
األزوت الخفيف )( N

الشكل  : 2البروتوكول التجريبي ونتائج تجارب  Meselsonو stahl
زرع في وسط
يحتوي على األزوت
)(14N

زرع خالل دورة خلوية
واحدة في وسط يحتوي
على األزوت )(14N
G1

G3

G2

زرع باكتريا في وسط
يحتوي على األزوت )(15N
G1

G2

الساللة
G0
G1

عزل  ADNالبكتيريات
إخضاع  ADNلعملية النبذ خالل  48ساعة داخل محلول ذي كثافة مالئمة
G2

G3

d = 1,710
d = 1,717

G1

 = G0ساللة في وسط يحتوي على األزوت الثقيل
15
) = G1 ---- ( Nبكتيريا الجيل األول الناتجة عن
الساللة  G0في وسط يحتوي على األزوت الخفيف
14
).( N
 = G2الجيل الثاني ناتج عن  G1في وسط يحتوي على
14
األزوت ) =G3 ------- ( Nالجيل الثالث ناتج عن
14
الساللة  G2في وسط يحتوي على األزوت ). ( N
d = 1,717
d = 1,724

??
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 1/2 ADNھجين
 1/2 ADNخفيف

100% ADN
ھجين

األستاذ  :يوسف األندلسي

G0

 (1يتبين من المعطيات التجريبية أن :
الجيل  : G1كل الخاليا لھا ) d(ADN) =1.717كثافة وسيطة بين  ADNالثقيل ) (1.724و
الخفيف )  ( 1.710واعتبر ھذا الـ  ADNھجينا.
ADN
الجيل  50% : G2من الخاليا لھا  ADNھجين و  50 %لھا  ANDخفيف.
الجيل  25% : G3من الخاليا لھا  ADNھجين و  75 %لھا  ANDخفيف.
بناءا على ھذه النتائج ،فان بنية وكثافة  ADNالجيل األول  G1ال يمكن تفسيرھا إال باعتبار كون
نصف جزيئة  ADNالجيل األول تتوفر على  14Nوالنصف اآلخر على .15N
وبنية وكثافة  ADNالجيل الثاني  G2ال يمكن تفسيرھا إال باعتبار كون نصف الجزيئات يطابق
 ADNالجيل األول ،والنصف اآلخر من الجزيئات ال يتوفر إال على  14Nفقط.
 (2أنظر الرسم :
G2

G3
ھجين

 % 100ثقيل

 % 100ھجين

خفيف

G0

G1

ھجين

خفيف

 % 50ھجين  % 50 +خفيف

 % 25ھجين  % 75 +خفيف

ب – تجربة  .Taylorأنظر الوثيقة  ،3لوحة .8
♥ الوثيقة : 3تجربة Taylor

اللوحــــــــــة 8

وضع  Taylorجذور نبات  Bellevaliaفي وسط يحتوي على التيمدين معلم بالتريتيوم  ، H³وھو
نظير إشعاعي النشاط للھدروجين.
وبعد مرور  8ساعات ) مدة طور السكون ( ،أخرج  Taylorھذه الجذور ثم غسلھا ووضعھا غي وسط
اقتياتي محايد ) غير مشع ( ،وتتبع اندماج التيمدين بالتصوير اإلشعاعي الذاتي وذلك أثناء االنقسامات
الخلوية ،ومن أجل تسھيل مالحظة الصبغيات ،أضاف  taylorللمحلول االقتياتي مادة الكولشسين التي
تمنع افتراق الصبغيات في نھاية الطور االستوائي .فحصل على النتائج المبينة على الوثيقة: 3
 (1بين أھمية توظيف التيميدين والكولشيسين في ھذه التجربة.
 (2صف نتائج ھذه التجربة.
 (3فسر بواسطة رسوم نتائج ھذه التجربة ،مع العلم أن كل صبيغي يتكون من جزيئة  ADNواحدة.
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 مظھر الصبغيات بوجود
التريتيوم

الوثيــــــــــــــــــقة 3
 مظھر الصبغيات بعد وضعھا في
وسط محايد خالل مدة تقابل دورة
خلوية

مظھر الصبغيات بعد وضعھا في وسط محايد خالل
مدة زمنية تقابل دورتين خلويتين

 (1التيميدين مكون لـ  ،ADNيحتوي على التيمين كقاعدة ازوتية ،وتم استعماله مشعا لرصد
إدماجه في جزيئة .ADN
الكولشيسين مادة توقف االنقسام غير المباشر في المرحلة االستوائية ،حيث تكون الصبغيات جد
واضحة ،مما يمكن من مالحظتھا وتحديد نشاطھا اإلشعاعي.

 (2مباشرة بعد المعالجة بالتيميدين المشع ،نالحظ أن كل الصبغي يظھر نشاطا إشعاعيا.
بعد مدة زمنية من المعالجة تقابل دورة خلوية ،نالحظ أن أحد صبيغيي الصبغي يكون مشعا،
واألخر غير مشع.
بعد مدة زمنية تقابل دورتين خلويتين ،نالحظ أن نصف الصبغيات يكون غير مشع ،والنصف
األخر يتكون من صبيغيات مشعة وصبيغيات غير مشعة.
 (3تفسر نتائج ھذه التجربة بكون كل لولب من لولبي  ،ADNيعمل كقالب يشيد عليه لولب مكمل،
مما ينتج عنه تكون جزيئتين متماثلتين لجزيئة  ADNاألصل .ويالحظ أنه أثناء المضاعفة يتم
االحتفاظ على نصف كل جزيئة أصلية ،لذلك نتكلم عن التركيب النصف محافظSemi .
.conservatifأنظر الرسم.
رسم تفسيري لنتائج تجربة Taylor
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ج – التضاعف النصف محافظ لجزيئة  .ADNأنظر الوثيقة  ،4لوحة .8
الشكل :1
مالحظة الكترونغرافية لصبغي في
مرحلة السكون.

الشكل :2
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الشكل : 3

G

A
T
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الشكل :4

جزيئة  ADNاألصلية
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جزيئتان  ADNبنتان

يتطلب تركيب  ADNجزيئة أصلية ،ونيكليوتيدات حرة ،وأنزيمات ،وطاقة .ويتم التركيب اإلحيائي
لـ ADNعلى الشكل التالي:
 تحت تأثير أنزيم خاص ،يتم تفريق اللولبين المكملين ،بانفصال الروابط الھيدروجينية الرابطة بين
القواعد االزوتية ،وبذلك تظھر مناطق افتراق اللولبين على شكل عيون النسخ ) الشكل .( 1
 بلمرة تدريجية للنكليوتيدات تحت تأثير أنزيم  ADNبوليميراز ،حيث يستعمل كل شريط قديم
كنموذج لتشييد شريط جديد ،وذلك مع احترام تكامل القواعد االزوتية مع تلك المتواجدة في اللولب
األصلي) ،الشكل ،(2نتكلم عن النسخ الجزيئي لـ .ADN
 تتم استطالة الشريطين الجديدين في االتجاھين على مستوى عين النسخ) ،الشكل (3مما يؤدي إلى
اتساعھا ،فتلتحم ببعضھا البعض ليتم الحصول على جزيئتين بنتين من  ،ADNكل واحدة تتكون من
شريط قديم ،ورثته من الجزيئة األصلية ،مع شريط جديد) .الشكل(4
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الفصل الثاني:

ﺗﻌﺒﻴﺮ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻮاﺛﻲ
تمھيد:
من خالل دراسة تجارب  GRIFFITHتبين أن عالقة بين المادة الوراثية ) ،(ADNوظھور أو غياب
صفة معينة .فما ھي ھذه العالقة؟ وكيف يتحكم  ADNفي ظھور صفات وراثية قابلة للمالحظة
والقياس؟

 – Ιمفھوم الصفة ،المورثة ،الحليل ،والطفرة.
 مفھوم الصفة الوراثية.

الصفة الوراثي ھي ميزة نوعية أو كمية ،تميز فردا عن باقي أفراد نوعه ،وتنقل عبر األجيال.
بعض الصفات تالحظ بالعين المجردة )لون األزھار مثال( ،في حين ال تبرز أخرى إال بواسطة
اختبارات أو تحاليل خاصة )الفصيلة الدموية مثال(.

 العالقة بين الخبر الوراثي والصفة.
أ – تجارب .أنظر نشاط  ،1لوحة.1
اللوحــــــــــة 1

 نشاط  1مفھوم الصفة ،المورثة ،الحليل ،والطفرة.
من خالل التجربتين التاليتين نحاول تتبع انتقال بعض الصفات الوراثية .
♥ التجربة : 1

نختار إحدى الكائنات الحية التي لھا دورة نمو قصيرة زمنيا مثل بكتريا  .Echerichia-Coliإذا كانت الظروف
مالئمة تنقسم ھذه البكتريا فنحصل على مستعمرة بكتيرية ) (colonieتدعى اللمة ) ،(cloneتكون البكتريا بھا لھا
نفس الخصائص والمتطلبات .و قد تتوالد ھذه البكتريا في وسط أدنى ) أمالح معدنية  +غراء  +سكر ( =
).(M.mومن مميزات ھذه البكتيريا أنھا غير قادرة على العيش والتكاثر في وسط يحتوي على المضاد الحيوي
) (Antibiotiqueالمسمى ستريبتوميسين  ،Streptomycineحيث تعتبر حساسة لھذا المضاد الحيوي فنرمز لھا
بـ .Strep S
بعد زرع ھذه البكتيريا في وسط بدون ستريبتوميسين ،تم تشتيلھا ) نقلھا ( إلى أوساط مختلفة كما ھو مبين على
الوثيقة:1
 (1انطالقا من ھذه المعطيات ،أعط تعريفا للمة.
 (2صف ھذه التجربة ،ثم حدد ما ھو المشكل الذي تطرحه ھذه النتائج؟
 (3اقترح تفسيرا لنتائج ھذه التجربة.
الوثيقة:1

بكتيريا Strep S
في وسط  Mmبدون ستريبتوميسين
مستعمرة بكتيرية
علبة بيتري

 + Mmستريبتوميسين

تشتيل

 + Mmستريبتوميسين

Mm
Mm
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♥ التجربة : 2
نضع بكتريا  Strep sغير قادرة على العيش في وسط ال يحتوي على االالكتوز ).(Lactoseوتتطلب ھذه
البكتريا ھذا األخير للعيش ولھذا يرمز إليھا ب ) ، (Lac -ادن ھذه البكتريا سيرمز إليھا ب ) .(Strep s , Lac -
إذا تتبعنا ھذه التجارب فإننا نحصل باإلضافة للبكتريا المذكورة سابقا على أنواع أخرى والتي ھي (Strep r , :
) . ( Strep s , Lac + ) ,(Strep r , Lac + ) ، Lac -
 (4ماذا تستنتج من تحليل معطيات التجربة  2؟
 (5اربط بين نتائج التجربتين وبنية جزيئة  ADNثم استخلص مفھوم المورثة  Le gèneو مفھوم الحليل
. L’allèle

ب – تحليل واستنتاج.
 (1اللمة ھي مجموعة من األفراد لھم نفس الخبر الوراثي ،ومن تم نفس الصفات.
 (2نالحظ أن البكتيريا ال تتكاثر عند وجود الستريبتوميسين ) ،(Strep Sلكن تظھر تلقائيا
بكتيريات أخرى في ھذا الوسط ،مقاومة للستريبتوميسين ،نصطلح على تسميتھا ).(Strep R
المشكل المطروح ھو كيف أصبحت البكتيريا  Strep Sبكتيريا  Strep R؟
 (3بما أن الصفة  Strep Sوراثية ،والصفة  Strep Rبدورھا وراثية ،فان المتحكم فيھما ھو
.ADN
ال يمكن ادن تفسير تحول البكتيريا  Strep Sإلى بكتيريا  Strep Rإال بحدوث تغير فجائي على
مستوى  ،ADNونسمي ھذا التغير بالطفرة  ،Mutationفنقول أن البكتيريا  Strep Rبكتيريا
طافرة أما البكتيريا  Strep Sفھي بكتيريا متوحشة.
 (4نالحظ في ھذه التجربة صفتين:
 العالقة بالستريبتوميسين :وتظھر شكلين ،الشكل المتوحش  ،Strep Sوالطافر .Strep R
 العالقة بالالكتوز :وتظھر شكلين ،الشكل المتوحش  ،Lac-والشكل الطافر .Lac+
وھكذا فالساللة المتوحشة بالنسبة للصفتين ھي.( Strep S, Lac+ ) :
والساللة الطافرة بالنسبة للصفتين ھي.( Strep R, Lac- ) :
نالحظ أن ظھور طفرة في صفة ما غير مرتبط بالضرورة بظھور طفرة في الصفة األخرى ،ويمكن
تفسير ذلك بأن قطعتي  ADNالمتحكمتين في الصفتين مختلفتان.
 (5بما أن التغير على مستوى المادة الوراثية  ADNأدى إلى تغير على مستوى الصفة ،فھذا يعني
أن كل صفة يقابلھا جزء خاص من  ،ADNيسمى مورثة .Gène

العالقة مورثة – بروتين  /بروتين  -صفة.
أ – مثال أول  :تجربة  :Beadle et Tatumأنظر نشاط  ،2لوحة.1
 نشاط  2العالقة صفة – بروتين – مورثة
قصد الكشف عن ھذه العالقة نعمل على استثمار المعطيات التالية:

اللوحــــــــــة 1

♥ تجربة  Beadleو Tatum
النوروسبورا  Neurosporaعفن مجھري على شكل غزل فطري ،ينمو عادة على الخبز .يمكن للساللة المتوحشة أن تعيش في
وسط أدنى يحتوي على سكر  +ماء  +أمالح األمونيوم .بينما توجد ساللة طافرة غير قادرة على العيش في ھذا الوسط.
نقوم بزرع الساللة الطافرة في وسط أدنى  +الحمض أألميني التريبتوفان  L’acide aminé Tryptophaneفنالحظ أن ھذه
الساللة قادرة على العيش والتكاثر في ھذا الوسط وحده.
 (1ماذا تستنتج من ھذه التجربة؟
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يتم تركيب التريبتوفان عبر سلسلة من التفاعالت األنزيمية ،يمكن تلخيصھا فيما يلي:

أمالح األمونيوم
)وسط أدنى(

حمض أنترانيليك
Antranilique

أنزيم E1

تريبتوفان
Tryptophane

أندول
 Indoleأنزيم E3

أنزيم E2

 (2ماذا تستخلص إذا علمت أن بعض السالالت الطافرة يكفيھا وجود حمض أنترانيليك في الوسط لكي تعيش وتتكاثر ؟

 (1نالحظ أن الساللة الطافرة غير قادرة على تركيب التريبتوفان في وسط أدنى يتكون من أمالح
األمونيوم فقط .لذا نرمز لھذه الساللة ب  ،Try-ونقول أنھا ساللة غير ذاتية التركيب للتريبتوفان
 .Auxotrophe pour la tryptophaneبينما الساللة المتوحشة  Try+فھي ذاتية التركيب
للتريبتوفان .Autotrophe pour la tryptophane
نستنتج من ھذه المالحظة أن الصفة مرتبطة بالقدرة على تركيب بروتيني معين.
 (2إن الساللة الطافرة  Try-غير قادرة على تحديد التحول أمالح األمونيوم  حمض
األنترانيليك .وذلك لغياب األنزيم .E1
نستخلص ادن أن كل صفة مرتبطة بتركيب بروتيني معين ،والذي يرتبط بدوره بتركيب أنزيمي معين.
ب – مثال ثاني  :فقر الدم المنجلي  L'anémie falciformeانظرنشاط ،1وثيقة 1لوحة 2
اللوحــــــــــة 2

الوثيقة 1

الخضاب الدموي بروتين يوجد داخل الكريات الحمراء و له دورين ،وظيفي يتجلى في نقل الغازات
التنفسية ،و بنيوي يتجلى في إعطاء الشكل الكروي المقعر للكريات الحمراء.
فقر الدم المنجلي مرض استقالبي ناتج عن تركيب خضاب دموي  Hémoglobineغيhر عhادي )تشhوه
الكريات الحمراء تصبح منجلية الشكل( يرمز له ب )  ،( HbSبينما يرمز لخضاب الدم العhادي ب :
).(HbAأنظر الوثيقة ،1شكل.1
عنhد تحريhر )  ( HbSلألكسhيجين يصhبح الخضhاب غيhر دواب ويترسhب علhى شhكل ابhر تشhوه مظھhhر
الكريات الحمراء التي تفقد ليونتھا وتسد الشعيرات الدموية ،مما ينتج عنه فقر في إمhداد الخــــــــــــــhـاليا
باألكسيجين.
يعطhhي الشhhكل 2تسلسhhل األحمhhاض األمينيhhة المكونhhة لجhhزء مhhن جزيئhhة الخضhhاب الhhدموي مhhع جhhزء مhhن
المورثتين المتحكمتين في تركيبھما.
 (1قارن سلسلتي  HbAو  HbSمن جھة ومورثة  HbAو  HbSمن جھة أخرى.
 (2ماذا تستنتج ؟
الشكل 1

الوثيقة 1

جزء المورثة المسؤول عن تركيب HbA

الشكل 2

G T GC A CC T T A C T CC AGAGGAG
C A CG T GGA A T GAGG T C T CC T C
كريات حمراء
عادية

بداية السلسلة β
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pro

thr
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3

 val hisالخضاب الدموي HbA
2

1

جزء المورثة المسؤول عن تركيب HbS
G T GC A CC T T A C T CC AG T GGAG
السلسلة β
كريات حمراء
مشوھة
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 (1يكمن االختالف الوحيد بين السلسلة  βللخضاب الدموي  HbAوالخضاب الدموي  ،HbSفي
تعويض الحمض األميني رقم  ( Glu ) 6في  HbAبالحمض األميني  Valفي .HbS
وأن متتالية القواعد األزوتية لجزء المورثة  HbAتختلف عن متتالية القواعد االزوتية لجزء
المورثة  ،HbSإذ استبدل الزوج النيكليوتيدي رقم  ،17حيث تم استبدال  A – Tفي  HbSبـ T
 – Aفي .HbA
 (2إن استبدال متتالية القواعد االزوتية في المورثة ،ترتب عنه تغيير في متتالية األحماض األمينية
في البروتين .نستنتج أن ھناك عالقة بين المورثة والبروتين.
إن كل تغيير في بنية البروتين ،يؤدي إلى تغيير في المظھر الخارجي لصفة معينة ) تغير بنية
الخضاب تغير شكل الكريات الحمراء ( ،ھذا يدل على وجود عالقة بين الصفة والبروتين.
ج – خالصة.
إن كل صفة تترجم وجود بروتين بنيوي ،أو نشاط بروتيني مختص ،وأن كل تغير في تعاقب القواعد
االزوتية )النيكليوتيدات( داخل جزيئة  ، ADNينتج عنه تغير في تعاقب األحماض األمينية داخل
السلسلة البروتينية .وھذا يعني أن ترتيب النيكليوتيدات في جزيئة  ،ADNھو الذي يحدد طبيعة
وترتيب األحماض األمينية في البروتينات.
تسمى كل قطعة من  ADNتتحكم في صفة وراثية معينة مورثة ،وبما أن الصفة لھا عدة أشكال ،فان
للمورثة المتحكمة فيھا عدة أشكال كذلك ،وكل شكل يسمى حليال .Allele
مثال  :صفة العالقة بالستريبتوميسين لدى البكتيريا :E.coli
الحليل المتوحش  ، StrepSالحليل الطافر .StrepR

 – IΙآلية تعبير الخبر الوراثي :من المورثة إلى البروتين.
المورثات قطع من  ،ADNوموقعھا النواة ،أما تركيب البروتينات فيتم على مستوى السيتوبالزم .فما
الذي يلعب دور الوسيط بين النواة والسيتوبالزم؟

 الوسيط بين النواة والسيتوبالزم.
أ – معطيات تجريبية.
انطالقا من معطيات الوثيقة ،1نشاط  ،3لوحة ،2حدد طبيعة الوسيط بين النواة والسيتوبالزم.
نشاط  3آلية تعبير الخبر الوراثي :

اللوحــــــــــة 2

إن الخبر الوراثي يتموضع داخل النواة بينما تركيب البروتينات يتم داخل السيتوبالزم .من خالل نتائج
تجريبية ومالحظات مجھرية نسعى إلى تحديد العالقة بين النواة و السيتوبالزم ودورھا في تركيب
البروتينات .
تضhhم الخاليhhا جزيئhhات يقhhارب تركيبھhhا الكيميhhائي تركيhhب  ،ADNوتسhhمى  .ARNنكشhhف عhhن تموضhhع
الجhhزيئتين معhhا فhhي خاليhhا البنكريhhاس ،باسhhتعمال خلhhيط مhhن ملhhونين  :أخضhhر الميتيhhل الhhذي يلhhون ADN
باألزرق المخضر ،و البيرونين الذي يلون  ARNبالوردي.
يضhhاف إلhhى وسhhط زرع الخاليhhا مكhhون نhhوعي لhhـ  ARNمشhhع ،ثhhم نالحhhظ تطhhور اإلشhhعاع داخhhل الخليhhة
فنحصل على النتائج المبينة على الشكل 1و.2
ماذا تستنتج من معطيات التجربة؟ حدد الخاصية المميزة لـ  ARNمعلال نعته ب  ARNالرسول.
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األستاذ  :يوسف األندلسي

الوثيقة :1

الشكل 2

الشكل 1

صورة إشعاعية ذاتية لخلية زرعت مدة  15 mnبوجود بشير
مشع نوعي لـ ARN

صورة إشعاعية ذاتية لخلية مماثلة عرضت مدة 15 mn
لنفس البشير المشع ،ثم زرعت مدة ساعة ونصف في وسط
يحتوي على بشائر أخرى عادية

ب – تحليل واستنتاج.
نالحظ في المرحلة األولى من التجربة تركيز اإلشعاع في نواة الخلية ،وفي المرحلة الثانية من
التجربة انتقل اإلشعاع نحو السيتوبالزم.
نستنتج من ھذه المالحظات أن  ARNيركب داخل النواة ،وينتقل بعد ذلك إلى السيتوبالزم .وھكذا
يمكن افتراض أن الوسيط بين المورثات في النواة ،و البروتينات في السيتوبالزم ،ھو  ،ARNلذلك
سمي  ARNالرسول ،ونرمز له ب .(ARN méssager) .ARNm
ج – التحقق من الفرضية .أنظر الوثيقة  ،2لوحة.3
اللوحــــــــــة 3
كمية  ARNmالمحقونة والمتبقية في
الوسط )وحدات اصطالحية(

♥ الوثيقة  : 2تجربة تركيب البروتينات في الزجاج.

انطالقا من عصيات كولونية نعد مستخلصا يحتوي علfى
جميfffffع المكونfffffات السfffffيتوبالزمية الالزمfffffة لتركيfffffب
البروتينffffات ،ماعffffدا  .ADNبعffffد ذلffffك نضffffيف لھffffذا
المسfffتخلص كميتfffين مfffن  ARNmوأحمfffاض أمينيfffة،
خالل فترتين مختلفتين.
ARNm
يعطffffي المبيfffffان أمامfffffه ،تطffffور كميfffffة
واألحمffاض األمينيffة المدمجffة فffي البروتينffات بعffد كffل
حقن.
 (1صف نتائج ھذه التجربة.
 (2ماذا تستنتج؟

كمية األحماض األمينية المدمجة
بالبروتين )وحدات اصطالحية(

4

4

3

3

2

2

1

1

0

0
60
70
الزمن )(mn

50

40

30

الحقن الثاني:
 + ARNmأحماض أمينية

20

10

0

الحقن األول:
 + ARNmأحماض أمينية

 (1بعد كل حقن لـ  ARNmواألحماض األمينية ،ترتفع كمية األحماض األمينية المدمجة في
البروتينات ،مع انخفاض في كمية .ARNm
 (2نستنتج من ھذه التجربة أن ھناك عالقة مباشرة بين تركيب البروتين ووجود  ،ARNmأي أن
 ARNmھو فعال الوسيط بين المادة الوراثية على مستوى النواة ،وتركيب البروتينات على
مستوى السيتوبالزم.
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 بنية جزيئة  .ARNأنظر الوثيقة  ،3لوحة.3

اللوحــــــــــة 3

♥ الوثيقة  : 3تعطي الوثيقة التالية جزء المورثة المسؤولة عن تركيب الخضاب الدموي  HbAو  ARNmالمناسب له.
قارن الجزيئتين.
G T GC A C C T T A C T C C A G A GG A G

G UG C A C C U U A C U C C A G A GG A G

 ARNmالمناسب لـ  ADNالمسؤول عن تركيب HbA

C A CG T GG A A T GA GG T C T C C T C

 = Uقاعدة ازوتية ھي األوراسيل ) ( Uracile

جزء من  ADNالمسؤول عن تركيب HbA

 ARNھو الحمض النووي الريبوزي  ،Acide ribonucléiqueيتكون من سلسلة من النيكليوتيدات
على شكل لولب واحد ) شريط واحد ( ،وكل نيكليوتيد يتكون من حمض فوسفوري  +سكر الريبوز +
قاعدة ازوتية تكون إما األدنين  ،Aأو الغوانين  ،Gأو السيتوزين  ،Cأو األوراسيل .U

مراحل تعبير المورثة.
أ – مرحلة نسخ  :ARNمن المورثة إلى .ARNm
 انطالقا من الوثيقة  ،4لوحة  ،3قارن بين بنية جزيئة  ARNmو  ،ADNثم حدد مراحل تركيب
 ARNmانطالقا من .ADN
اللوحــــــــــة 3

الوثيقة  . 4الشكل :1

 ARNبوليميراز
منحى تنقل  ARNبوليميراز
'

ADN

3
T
'
3 C C T CG T G C A C C T T A C

TC

CU

GG

A TGA

GA

TG
G

للنسخ
لولب غير قابل
'
5

C
G T G C A C C T T A C T C C A G A G G A GC A

C A C G T G G A A T G A G G T C T C C T CG T G C

G A GC A C G T G G A A T G
AAU
U
'
A CG
G
G
A
G
G
5
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A
T
G
لولب قابل للنسخ
U
TA
CA
G
CTC
C
'
5
A
C
CA
C
U
A G
G
G
GUGCACCUUACUCCAGA
G
UG
نيكليوتيدات حرة
C
A
'

3

جزيئة ARNm

 إن تركيب  ARNmيتم داخل النواة ،ثم ينتقل إلى السيتوبالزم حامال الخبر الوراثي ،أو الشفرة
الضرورية لتركيب البروتين.
الصفحة - 55 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

إن  ARNmھو نسخة ألحد شريطي  ،ADNوتسمى عملية تركيب  ARNmباالستنساخ والتي تتم كما
يلي:
• يتعرف أنزيم  ARN polyméraseعلى اإلشارات الوراثية المسؤولة عن انطالق تركيب
 ARNmويلتصق بھا.
• يعمل  ARN polyméraseعلى تفريق لولبي جزيئة  ADNعلى اثر انفصام الروابط الكيميائية
التي تجمع القواعد االزوتية المتاكملة فيما بينھا.
• تعمل  ARN polyméraseعلى بلمرة النيكليوتيدات الخاصة بـ  ،ARNmوذلك حسب تكامل القواعد

االزوتية لـ  G ) ،ARNmأمام  Cو  Uأمام .( A
• تتعرف  ARN polyméraseعلى الوحدات الرمزية المسؤولة عن نھاية االستنساخ ،فتتوقف عن

البلمرة ،وتستعيد جزيئة  ADNحالتھا األصلية.
ب – مرحلة الترجمة في السيتوبالزم :من  ARNmإلى البروتين.
اللوحــــــــــة 4
 – aمعطيات حول الطفرات :أنظر الوثيقة ،1لوحة .4
نشاط  4العالقة بين نكليوتيدات  ADNومتتالية األحماض األمينية و أدوات تعبير الخبر الوراثي :
♥ الوثيقة  : 1معطيات حول الطفرات
كشفت دراسة الطفرات عن ما يلي:
• يؤدي تغيير نيكليوتيد واحد أو اثنان أو ثالثة نيكليوتيدات متتالية في المورثة ،إلى تغيير
متتالية النيكليوتيدات في  ،ARNmوبالتالي تغيير حمض أميني واحد في البروتين.
• يؤدي تغيير أربع أو خمس أو ست نيكليوتيد متتالية في المورثة ،إلى تغيير متتالية
النيكليوتيدات في  ،ARNmوبالتالي تغيير حمضين أمينيين في البروتين.
عن ماذا تكشف ھذه المعطيات ؟
تبين ھذه المعطيات ما يلي:
• ھناك عالقة بين النيكليوتيدات المكونة لـ  ARNmواألحماض األمينية للبروتين.
• إن اإلشارة لحمض أميني واحد في البروتين ،يتم بواسطة ثالثة نيكليوتيدات في .ARNm
 – bتجارب  Nirenbergو  Matthaeiأنظر الوثيقة ،2لوحة .4

اللوحــــــــــة 4

عfffزل مسfffتخلص خلfffوي مfffن بكتيريfffا  E.coliيتfffوفر علfffى كfffل العناصfffر
السيتوبالزمية الالزمة لتركيfب البروتينfات )،ريبوزومfات،GTP ،ATP ،
 ، Mg2+أنزيمات ( .ماعدا  ،ADNو.ARNm
+
+
+
مشع Val
مشع Phe
وضffع المحتffوى الخلffوي تحffت حffرارة  37°Cفffي  20أنبffوب اختبffار ،ثffم مشع Ala
أضffيف لكffل أنبffوب اختبffار  20حمffض أمينffي  .حيffث أن كffل أنبffوب يتميffز
بكون حمض أميني واحد موسوم بالكربون المشع  . 14Cبعد ذلfك تضfاف

إلfffى كfffل وسfffط جزيئfffات  ARNmاصfffطناعية ،ذات متتاليfffة نيكليوتيديfffة


معروفffة ،مffثال متتاليffة مكونffة مffن نيكليوتيffدات ال تحتffوي إال علffى قاعffدة
ARNm Poly U
ازوتيfffة واحfffدة ھfffي األوراسfffيل  - U -وبfffذلك يرمfffز لfffه بfffـ Poly U
.ARNm
في آخر التجربة وسط واحد من ھfذه األوسfاط يظھfر سلسfلة عديfد البيبتيfد
مشعة ،ھذا الوسط يتميز بتوفره على الحمض األميني الفينيالالنين .
 (1ماذا تستنتج من ھذه المعطيات ؟
1
2
20
عندما نستعمل  Poly-C ARNنحصل على متتالية من البرولين
.Pro
عندما نستعمل  Poly-A ARNنحصل على متتالية من الليزين .Lys
عندما نستعمل  Poly-GU ARNنحصل على متتالية من حمضين
رواسب بروتينية رواسب بروتينية
رواسب بروتينية
أمينيين السيستين  -الفالين .Val-Cys
غير مشعة
مشعة
غير مشعة
 (2حدد الوحدة الرمزية التي تطابق كل حمض أميني من األحماض
األمينية التي تكشف عنھا التجارب السابقة.
األستاذ  :يوسف األندلسي
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 20 + Poly Uحمض أميني مختلف

 (1يتبين من ھذه المعطيات أن الطابع الوراثي األساسي يوجد على شكل ثالثي من النيكليوتيدات،
حيث أن الثالثي  UUUيرمز للحمض األميني الفينيالالنين.
 (2الوحدة الرمزية  CCCترمز للحمض األميني البرولين .والوحدة الرمزية  AAAترمز للحمض
األميني الليزين  .والوحدة الرمزية  GUGترمز للحمض األميني الفالين ،والوحدة الرمزية
 UGUترمز للحمض األميني السيستين.
نستخلص من ھذه التجارب أن كل ثالثي نيكليوتيدي يشكل وحدة رمزية  ،Codonويرمز ألحد
األحماض األمينية .وباستعمال نفس التقنية التجريبية السابقة ،تمكن الباحثون من تحديد الوحدات
الرمزية التي تشير إلى  20نوعا من األحماض األمينية المكونة للبروتينات ،فتم تجميع النتائج
المحصل عليھا في جدول الرمز الوراثي الممثل على الوثيقة  ،3لوحة.4

اللوحــــــــــة 4

♥ الوثيقة : 3
تبعا لتجارب مماثلة للتجارب السابقة تم الحصول على نتائج الجدول الممثل على الوثيقة  ) 3جدول الرمز الوراثي (
 Code génétiqueالذي يعطي مختلف التوافقات الممكنة ألربع نيكليوتيدات مأخوذة ثالثة بثالثة ومعاني ھذه

التركيبات.
الــــــحـــــرف الثــــانـــــي
G
U
C
A
G

سيستيين
Cys
بدون معنى
STOP

تريبتوفان Trp

C
A

أرجينين
Arg

C
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سيرين
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أرجينين
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UGA
UGG
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CGC
CGA

CGG

G
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UGU
UGC

غليسين Gly

G

C

تيروزين
Tyr

UAU
UAC

بدون معنى STOP

غلوتامين

Gln

 AGUأسبارجين
AGC
Asn
 AGAليزين
AGG
Lys
GGU
حمض أسبارتيك
GGC
Asp
 GGAحمض الغلوتاميك
Glu GGG

 UCAلوسين
Leu

UAA
UAG
CAU
CAC

ھستدين
His

سيرين

Ser

CAA

UCU
UCC

برولين
Pro

UCG
CCU
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CAG

CCG
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ACU
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ACA

AAG
GAU
GAC
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GAG

الفينياللنين
Phe

تريونين Thr

فالين
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ACG
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GCC
GCA
GCG

UUU
UUC

UUA

U

UUG
CUU
CUC

لوسين
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C CUA

CUG

ازولوسين
Ileu
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فالين
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AUU
AUC
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AUG Met
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GUA
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A

الــــــــحــــــرف األول

الـــــــحــــــرف الثـــــــــالُث

U

A

U

G

يتبين من ھذه الوثيقة أن الرمز الوراثي يتكون من  43أي  64وحدة رمزية تتكون من ثالثيات من
النيكليوتيدات ،حيث أن عدة ثالثيات ترمز لنفس الحمض األميني ،وبعض الثالثيات ال ترمز ألي
حمض أميني نقول أنھا بدون معنى أو قف ،ھي ) .( UGA , UAG , UAA
 – cمراحل الترجمة :أنظر الوثائق ،لوحة .5
 العناصر الالزمة للترجمة:
يحتاج تركيب البروتينات باإلضافة إلى  ARNmو المورثة إلى:
 ريبوزومات و ھي عضيات سيتوبالزمية صغيرة يتشكل كل واحد منھا من وحدة صغيرة و وحدة
كبيرة ،وتتكون كل وحدة من  ARNريبوزومي ) (ARNrو من بروتينات .وتتكون الريبوزومات
داخل النوية.
الصفحة - 57 - :
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  ARNناقل ) (ARNtالموجود بالسيتوبالزم ،ويختص بنقل األحماض األمينية الحرة
المطابقة
للوحدة الرمزية .تتكون جزيئة  ARNtمن نيكليوتيدات وتتضمن موقعين :أنظر الوثيقة
• موقع يحتوي على ثالث نيكليوتيدات مكملة للوحدة الرمزية المشيرة لحمض أميني معين،
ويسمى ھذا الثالثي النيكليوتيدي مضاد الوحدة الرمزية .Anticodon
• موقع لتثبيت الحمض األميني المناسب للوحدة للوحدة الرمزية.
 أحماض أمينية و ھي  20حمض أميني طبيعي.
 طاقة لمختلف مراحل التركيب  ،مصدرھا االستقالب الطاقي.
 عوامل منشطة
 مراحل الترجمة:
يمكن تلخيص ظاھرة تركيب البروتينات في ثالثة مراحل أساسية و ھي:
 المرحلة األولى.:البداية
الشكل :1الريبوزوم وعالقته بـ  ARNmو ARNt

اللوحــــــــــة 5
الشكل :2جزيئة ARNt

موقع تثبيث
الحمض األميني

موقع تعرف
الوحدة الرمزية
= مضاد الوحدة الرمزية
ARNm

خالل ھذه المرحة تلتصق وحدتي الريبوزومات بـ  ،ARNmعلى مستوى الوحدة الرمزية  ،AUGالتي
تمثل إشارة البدء ،وترمز للحمض األميني الميثيونين الذي يرتبط بـ  ARNtخاص يسمى ARNt
المبتديء ،والحامل لمضاد الوحدة الرمزية .UAC
 المرحلة الثانية:االستطالة
وصول  ARNtآخر حامال معه حمض أميني ثاني مطابق للوحدة الرمزية الموالية على . ARNm
تتشكل رابطة بيبتيدية بين  Metو الحمض األميني الموالي ،فتنفصل الرابطة بين  Metو ARNt
المبتديء الذي يغادر الريبوزوم.
يتحرك الريبوزوم بوحدة رمزية واحدة ،ليصل  ARNtثالث ،وھكذا تتضاعف األحماض األمينية في
السلسلة البيبتيدية.
 المرحلة الثالثة:النھاية
عندما يصل الريبوزوم إلى الوحدة الرمزية قف ) UAAأو UAGأو (UGAال يدمج أي حامض
أميني ،إذ ال يوجد أي  ARNtمتكامل مع ھذه الوحدات الرمزية .فتفترق وحدتي الريبوزوم عن
الصفحة - 58 - :
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Met  كما ينفصل الحمض األميني. و يتم تحرير السلسلة البيبتيديةARNm بعضھما البعض و عن
. عن باقي السلسلة البيبتيدية
5 اللوحــــــــــة
المبتديءARNt

. مراحل الترجمة: 5 ♥ الوثيقة

PHE

 ثانيARNt

MET

مرحلة البداية

A A A
U A C

AUGUUUCUGGCCGCCCAAUAAUAC
'
ARNm
3

'

5

ريبوزوم

مرحلة االستطالة
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MET
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MET
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G U U STOP
AUGUUUCUGGCCGCCCAAUAAUAC

مرحلة النھاية

ALA

LEU
VAL

ALA

GUU
STOP

AUGUUUCUGGCCGCCCAAUAAUAC

:ملحوظة
 تنتقل على، تتم ترجمتھا في نفس الوقت بواسطة عدة جسيمات ريبيةARNm إن جزيئة واحدة من
. مما يسمح بتكون عدة بروتينات في نفس الوقت،ARNm طول خييط

 يوسف األندلسي: األستاذ

- 59 - : الصفحة

الفصل الثالث:

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻮراﺛﻴﺔ  :ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎﺗﻬﺎ
تمھيد  :تمكن علماء الوراثة منذ السبعينات من نقل وتوظيف مورثات متنوعة ضمن خاليا أخرى
أجنبية ،الشيء الذي يعطي خاليا ھجينة لم تكن موجودة من قبل في الطبيعة .بعد ذلك تم االنتقال من
التجارب المخبرية إلى المجال الصناعي ،حيث تأسست صناعة حقيقية تعتمد على التغيير الوراثي
للخاليا الحية بواسطة نقل المورثات .تسمى التقنيات المعتمدة في ھذا التغيير الوراثي :الھندسة الوراثية.

 – Ιمفھوم التغيير الوراثي ؟
 1االنتقال الطبيعي لمورثات البكتيريا  Atإلى نبات:
أ – معطيات تجريبية  :أنظر نشاط  ،1لوحة.1

 نشاط  :1مفھوم التغيير الوراثي:

اللوحــــــــــة 1
الوثيقة1

دراسfة حالfة :مfرض جfرب السfنخ  ، La galle du colletعبfارة عfن ورم
سرطاني ضخم يظھر عند بعض النباتات على مسfتوى السfنخ ،وھfي منطقfة التقfاء
الساق والجذر )الوثيقة  ، (1ونظرا ألثره الحاسم علfى االقتصfاد فقfد كfان موضfوع
عدة أبحاث وتجارب.

 التجربة األولى ( E . Smith et C . Townsend en 1907 ) :
تffffffدعى
عffffffزل الباحثffffffان مffffffن ورم سffffffرطاني فffffffي جffffffذر نبffffffات بكتيريffffffا
 ) At = Agrobacterium tumefaciensالوثيقffة  .( 2وبعffد ذلffك تffم
زرع ھffذه البكتريffا فffي فتحffة حديثffة ) أقffل مffن يffومين ( أنجffزت علffى نبffات سffليم،
فلوحظ ظھور الورم السرطاني في النبتة.
 (1ماذا يمكنك استنتاجه من ھذه التجربة؟
 التجربة الثانية. ( A. Braun 1972 ) :
لقد اسfتطاع ھfذا الباحfث أن يfزرع نسfيج جfرب السfنخ ال يحتfوي علfى بكتيريfا فfي
وسط معين بدقة ،يتكون فقط من السكروز وأمالح معدنية .فالحظ أن خاليfا النسfيج
تتكffاثر بصffورة فوضffوية عكffس الخاليffا العاديffة التffي تتكffاثر بffبطء متطلبffة وجffود
الھرمونات النباتية.
 (2ما التغيير الذي حدث لخاليا السنخ بوجود البكتيريا
A.Tumefaciens؟
 (3ما الفرضية التي يمكنك إعطاؤھا حول التغيير الذي أصاب سلوك
الخاليا النباتية؟
اكتشفت مجموعة من الباحثين وجود نمطين من بكتيريات Agrobacterium
 A : tumefaciensو . Bوھذان النمطان يسببان المfرض )يؤديfان إلfى تكfون
ورم ( .حيث يfؤدي الfنمط  Aإلfى تكfون ورم تركfب خاليfاه النوبfالين Nopaline
بينمfffا يfffؤدي الfffنمط  Bإلfffى تكfffون ورم تركfffب خاليfffاه األكتfffوبين Octopine
)النوبffالين و األكتffوبين عبffارة عffن مشffتقات مffن مسffتقلبات مشffتركة تتكffون فffي
معظمھا من أحماض أمينية وأحماض سيتونية مختلفة أو سكريات (.
 (4ما مكمل الفرضية الذي يمكنك إعطاؤه حول التغيير الذي أصاب سلوك
ھذه الخاليا؟

ورم

الوثيقة2

At

ب – تحليل المعطيات التجريبية :
 (1نستنتج من ھذه التجربة أن البكتيريا  Atھي المسؤولة عن ظھور الورم السرطاني عند النباتات
السليمة.
الصفحة - 60 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

 (2التغيرات التي تطرأ على خاليا السنخ بواسطة البكتيريا  Atھي التكاثر العشوائي والسريع غير
المنتظم لخليا النبتة دونما حاجة إلى الھرمونات النباتية المسؤولة أصال عن نمو خاليا السنخ.
 (3الفرضية :نقلت الباكتيريا  Atإلى الخاليا النباتية مادة ما أدت إلى تغيير على مستوى الخبر
الوراثي وبالتالي اكتساب الخاليا النباتية صفة التكاثر العشوائي.
 (4ربما أن التغير في جينوم الخاليا النباتية ناتج عن إدخال مورثات بكتيرية إلى الخاليا النباتية ،ھذه
المورثات ھي التي تتحكم في تركيب النوبالين واألكتوبين.

اللوحــــــــــة 1

 التجربة الثالثة:
Agrobacterium
تمكffffن بffffاحثون مffffن عffffزل البكتيريffffا
 ، tumefaciensوبعffد دراسffة مكوناتھffا وجffدوا  ADNحلقيffة
تدعى البالسميد  . Tiنزرع في درجة حرارة  37 ° Cأصfل ذريfة أصل ذرية A1
ل  Agrobacterium tumefaciensمن الfنمط  Aحساسfة
للحfffرارة ،فنحصfffل علfffى أصfffل ذريfffة  .A1تبfffين الوثيقfffة  3بقيfffة
التجربة .
 (5فسر النتائج المحصل عليھا.
 التجربة الرابعة:
لتوضيح دور البالسميد ) حلقfة صfغيرة مfن  ADNتحمfل مورثfات
إضافية ( ننجز التجربة التالية:
نffدخل فffي نبffات سffليم بكتيريffات  A1ال تسffبب المffرض ومقاومffة
للمضffffادات الحيويffffة ،وبكتيريffffات  Bمسffffببة للمffffرض وحساسffffة
للمضادات الحيوية فيتكون ورم ) أنظر الوثيقة ،4لوحة.( 2
 (6ما التفسير الذي تقترحه بالنسبة لنتيجة ھذه التجربة؟
نسffحق الfffورم ونبسffطه فfffوق وسfffط زرع يحتffوي علfffى مضfffادات
حيويffة :نتffائج التجربffة ممثلffة فffي الجffزء األسffفل مffن الوثيقffة ،4
لوحة.2
 (7تعرف على البكتيريات  1و  2و  3المحصل عليھا.
 (8ھل يمكنك تحديد دور البالسميد؟
 (9انطالقا من نتائج التجارب السابقة وباعتمادك على
الوثيقة  5لوحة  ، 2اشرح كيفية تكون الورم في
عدم ظھور الورم
مستوى السنخ عند النبات.

الوثيقة 3

الوثيقة : 4

اللوحــــــــــة 2

مضادات حيوية

بالسميد يرمز إلى
تركيب األكتوبين

زراعة في 37 °C
أصل ذرية A
حساسة للحرارة

بالسميد يرمز إلى
تركيب النوبالين

ظھور الورم

أصل ذرية B
حساسة للمضادات الحيوية

أصل ذرية A1
مقاومة للمضادات الحيوية

1

2

3
تكون الورم

تكون الورم

 (5نالحظ أنه تحت تأثير الحرارة ،يتم تفكيك البالسميد المسؤول عن تركيب النوبالين ،وينتج عن
ھذا التفكك عدم إصابة النبتة بالورم ،فالبالسميد ادن ھو المسؤول عن القدرة الممرضة للبكتيريا.
الصفحة - 61 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

 (6إن البكتيريا  A1فقدت قدرتھا الممرضة لغياب البالسميد .لذا يمكن تصور أن البكتيريا B
المتوفرة على البالسميد المسؤول عن تركيب األكتوبين ھي التي تؤدي إلى ظھور الورم عند
النبتة.
 (7البكتيريا  1غير ممرضة ومقاومة للمضادات الحيوية ،ادن ھي البكتيريا .A1
البكتيريا  2تحتوي على بالسميد ومقاومة للمضادات ،ادن ھي نمط ھجين يحمل صفات  A1و .B
البكتيريا  3ھي حساسة للمضادات الحيوية ،ادن ھي بكتيريا .B
 (8لقد ظھرت بكتيريا جديدة تشبه  A1وتملك بالسميد البكتيريا  ،Bوتحدث المرض ،نستنتج من
ھذا أن البالسميد يستطيع االنتقال من خلية بكتيرية إلى أخرى محدثا تغيرا في الصفات ،ومن ھذا
فان البالسميد مسؤول عن تغيير الخبر الوراثي.
الوثيقة : 5

اللوحــــــــــة 2

بالسميد Ti

صبغي البكتيريا
ADN-T

نقل  ADN-Tإلى
الخاليا النباتية

ظھور الورم

صبغي البكتيريا

إدماج  ADN-Tفي
صبغي الخاليا النباتية

أوبين

ARNm

بشائر

أوبين
سانتيتاز

تحريض الخلية النباتية
على إفراز مواد منشطة
للتكاثر الخلوي

 (9يظھر جرب السنخ على مراحل ھي:
-

المرحلة األولى :تنفد البكتيريا في جرح يكون قريبا من سنخ النبات ،فتقوم بحقن بالسميدھا  Tiفي
الخلية النباتية .ھذا البالسميد يحتوي على قطعة من  ADNتدعى .ADN-T
المرحلة الثانية :تدمج المرثات  ADN-Tضمن  ADNالخلية النباتية العائلة ،لتدخل تلك القطعة
ضمن ذخيرتھا الوراثية.
المرحلة الثالثة :تستنسخ  ARNmمن مورثات  ،ADN-Tوتترجم إلى بروتين في سيتوب الزم
الخلية النباتية .ھذا البروتين ھو أنزيم يحفز تفاعل تركيب األوبين من طرف الخلية.
المرحلة الرابعة :يؤدي األوبين المركب إلى تكاثر الخاليا النباتية بإيقاع مرتفع ،مما ينتج عنه
ورم .كما أن األوبين المفرز خارج الخلية يؤدي إلى تكاثر البكتيريا .At
الصفحة - 62 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

 خالصة:
إن جرب السنخ ناتج عن تغير وراثي لخاليا النبتة .ھاته الصفة أصبحت وراثية ،ويعتبر بالسميد
البكتيريا عامل نقل المورثة من البكتيريا إلى الخلية النباتية .ولقد مكنت دراسة ھذه الظاھرة من وضع
الخريطة الوراثية للبالسميد  Tiعند البكتيريا  .Atأنظر الوثيقة  6لوحة .2
الخريطة الوراثية للبالسميد  Tiعند البكتيريا At

اللوحــــــــــة 2

يرمز لھذا البالسميد بـ  ، Tiنسبة لـ  Tumor inducingأي
محرض للورم.
•  Transferred ADN = ADN-Tالجزء الذي ينتقل إلى
الخاليا النباتية ويندمج مع ذخيرتھا الوراثية .ويرمز للمورثات
المسؤولة عن تركيب األوبينات ) ،(OPSوالمسؤولة عن التكاثر
العشوائي )(ONC
• الوظيفة  VIRمسؤولة عن إدماج  ADN-Tفي المادة الوراثية
VIR
للخلية النباتية.
• الوظيفة  OCCمسؤولة عن ھدم األوبينات المحررة من طرف
النبتة.
• الوظيفة  ORIمسؤولة عن النسخ الذي يمكن البالسميد من التكائر.

ADN-T
OPS

ONC

OCC

OCC
ORI

 – IΙآليات الھندسة الوراثية.
 الوسائل المستعملة في الھندسة الوراثية:
أ – بكتيريا  : Escherichia coli,أنظر الوثيقة  ،1لوحة .3

اللوحــــــــــة 3

 الوثيقة  :1أھمية اختيار بكتيريا  Eschérichia-coliفي الھندسة الوراثية.

تعتبر العصية الكولونية  ، La Colibacille E.coliالكائن المفضل عند العلماء المھتمين بميدان
الھندسة الوراثية وذلك لعدة اعتبارات ،أھمھا القدرة الكبيرة لھذا الكائن على التكاثر ) تنقسم كل 20
دقيقة ( ،و كذلك لتوفره باإلضافة للصبغي األساسي على عدة بالسميدات يمكن استغاللھا كناقالت
للمورثات ،كما أن سيتوبالزم ھذه البكتيريا غني بالجسيمات الريبية والعناصر الضرورية لتركيب
البروتينات.
ب – أنزيمات الفصل وأنزيمات الربط  :أنظر الوثيقة  ،2لوحة .3

 - aأنزيمات الفصل

les enzymes de restriction

إنھا أنزيمات نوعية قادرة على التعرف في مستوى جزيئة  ADNعلى تسلسالت دقيقة من القواعد
االزوتية ،وقطع الجزيئة على مستواھا .ويحمل كل أنزيم فصل اسم النوع البكتيري الذي استخلص منه.

 - bأنزيمات الربط

Les ligases

ھي أنزيمات نوعية قادرة على ربط أجزاء  ADNمقطوعة ،وذلك بربط األطراف الموحدة مع بعضھا
حسب مبدأ تكاملية القواعد االزوتية.

الصفحة - 63 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

اللوحــــــــــة 3

أنزيم  : HaeIIIتعرف المتتالية  GGCCوتقطع بين  Gو C
|

A T G G| C C T C T

C C T C

|
|
T A C C G G A G A
|

A T G G

بعد القطع
T A C C

C C A G

أطراف موحدة

أنزيم  : BamH1تعرف المتتالية  GGATCCوتقطع بين  Gو G
G A T C C G

A G G A T C C G T

A G

بعد القطع
T C C T A G G C A

T C C T A G

GC

أنزيم  :Pst1تعرف المتتالية  CTGCAGوتقطع بين  Gو A

A C T G C A G T T

أطراف موحدة
G T

A C T G C A

بعد القطع
A C G T C A

T G A C G T C A A

T G

ج – الناسخ العكسي  :أنظر الوثيقة  ،3لوحة .3
ھو أنزيم يستطيع تركيب جزيئة  ADNانطالقا من جزيئة .ARNm
اللوحــــــــــة 3

 الوثيقة  :3الناسخ العكسي .Transcriptase inverse

الناسخ العكسي ھو أنزيم يعمل على تركيب جزيئة  ADNانطالقا من جزيئة  ،ARNmوھكذا يمكن
تركيب المورثة التي ترمز لبروتين معين انطالقا من  ARNmالذي يرمز له.
انطالقا من جزيئة  ARNmالتالية ،حدد خييط  ADNالمنفرد الناتج عن النسخ العكسي ،ثم حدد جزيئة
 ADNالمزدوجة والتي تمثل المورثة المرغوبة.

A
U
C
G
G
U
A
C
G
U
C

الناسخ العكسي

أنزيم نوعي

نسخة من  ADNذات لولب واحد مكمل لـ ARNm

ARNm
الصفحة - 64 - :

جزيئة  ADNبلولبين
األستاذ  :يوسف األندلسي

 مراحل نقل مورثة إلى بكتيريا  :أنظر الوثيقة  ،1لوحة .4
اللوحــــــــــة 4

 الوثيقة  :1نقل المورثة من خلية إلى بكتيريا
عزل البالسميد من البكتيريا

عزل ADN
موقع الفصل
خلية

باكتيريا

بالسميد

C A C G A A T T C TG C A

فصل البالسميد بواسطة
أنزيمات الفصل

G T G C T T A A G A C G T

دمج  ADNمع البالسميد
بواسطة أنزيمات الربط

فصل  ADNفي مواقع معينة
A A T T C T G C A
G A C G T

C A C G
.
G T G C
. T T A A

بالسميد مغير
وراثيا

بكتيريا مغيرة وراثيا
زرع البالسميد
)المورثة(

يتطلب نقل مورثة إلى بكتيريا معينة المرور من المراحل التالية:
أ – عزل المورثة ) جزء من ( ADN
بعد تحديد الصفة المرغوبة ،يتم عزل المورثة التي ترمز لھا ،وذلك بطريقتين:
• عزل  ADNالخلية التي تحتوي على المورثة المراد نقلھا ،ثم يتم تقطيع جزيئة  ADNبواسطة
أنزيمات الفصل.
• استخالص  ARNmمن الخلية التي تحتوي على المورثة المراد نقلھا ،وبواسطة الناسخ
العكسي يتم تركيب  ADNcالذي يكون حامال للمورثة المرغوبة ،ثم تضاف لـ  ADNcأطراف
موحدة.
ب – إدماج المورثة داخل متعضي ناقل.
نستخرج من خلية  E.coliناقل معزول ) = بالسميد ( .يتم قطع البالسميد بواسطة أنزيم الفصل .ثم
يتم ربط  ADNالبالسميد بالجزء من  ADNالمراد نقله بواسطة أنزيم الربط .فنحصل بذلك على
بالسميد مغير يتم إدخاله داخل متعضي ناقل ) خلية .( E.coli
ج – نقل وتلميم المورثة.
داخل علبة بيتري ،يتم زرع البكتيريا المحتوية على  ADNالمغير ،فتتكون لمات ،يتم نقل ھذه اللمات
إلى علب جديدة ،فنحصل بذلك على عدة لمات بعضھا يحتوي على البكتيريا المغيرة وراثيا.
د – رصد البكتيريات المغيرة وراثيا .أنظر الوثيقة  ،2لوحة .4
قبل زرع الخاليا البد من التأكد من كونھا تحتوي فعال على البالسميد المغير ,نستغل لھذا الغرض
خصائص البالسميد ،كخاصية المقاومة للمضادات الحيوية.
الصفحة - 65 - :

األستاذ  :يوسف األندلسي

نالحظ أن البالسميد المستعمل في ھذه الحالة يتميز بوجود مورثتين :المورثة  ) Aمقاومة المضاد
الحيوي  ( Aوالمورثة  ) Bمقاومة المضاد الحيوي .( B
بعد دمجه للمورثة الجديدة ،فقد البالسميد المورثة  Aدون أن يفقد المورثة . Bادن البكتيريا الحاملة
للبالسميد المغير ستكون حساسة للمضاد الحيوي  Aومقاومة للمضاد الحيوي  . Bوھكذا يتم رصدھا
باستعمال ھذه المضادات الحيوية.

اللوحــــــــــة 4

 الوثيقة  :2رصد البكتيريات المغيرة وراثيا
مورثة مقاومة
للمضاد الحيوي B

إنتاج بالسميد
مغير وراثيا

مورثة مقاومة
للمضاد الحيوي A

 ADNمستنسخ
تدمير المورثة المقاومة
للمضاد الحيوي A

يتضمن البالسميد المنقول مورثتين
مقاومتين لمضادين حيويين  Aو B

بعض البكتيريات فقط تدمج
البالسميد المغير وراثيا

تمثل كل بقعة على علبة
بيتري ،لمة بكتيرية ،وتمثل
البقعة المحاطة اللمة الحاملة
للبالسميدات المغيرة.

بدون مضاد حيوي

بالمضاد الحيوي A

بالمضاد الحيوي B

ه – تعبير المورثة.
بعد الحصول على اللمات التي تحتوي على المورثة المطلوبة ،يتم زرع ھذه الخاليا المغيرة في
مخمرات صناعية لتتكاثر وتنتج أكبر كمية من المادة الناتجة عن ترجمة المورثة المدمجة في
البالسميد.
لكي تقوم البكتيريا بإنتاج بروتينات ال تحتاجھا ،تضاف إلى المورثة المرغوبة وحدات وظيفية منظمة.

خالصة  :تعريف الھندسة الوراثية
الھندسة الوراثية ھي استخالص جزء من  ADNحامل لمورثة مطلوبة ،وزرعھا في خاليا أخرى
)بكتيريا أو خاليا الخميرة  .( ...وھكذا يتم الحصول اصطناعيا على خاليا ھجينة لم تكن موجودة من
قبل في الطبيعة ،قادرة على إنتاج بروتينات معينة مطلوبة.

 – IIΙأمثلة لتطبيقات الھندسة الوراثية.
 اإلنتاج الصناعي لھرمون النمو البشري أنظر نشاط  ،3وثيقة ،1لوحة .4
 الوثيقة  :1اإلنتاج الصناعي لھرمون النمو ( Human growth hormone ) HGH

اللوحــــــــــة 4

ھرمون النمو البشري  HGHيفرز من طرف الغدة النخامية ،ويتكون من سلسلة بروتينية تتألف من  191حمض أميني.
وھو المسؤول عن نمو القامة ،إذ يؤدي كل نقصان في إفرازه إلى تأخير في النمو .لتعويض ھذا النقص ،استغل ھرمون النمو
لدى األبقار منذ  1944لكن المحاولة كانت غير موفقة الختالف التركيب الكيميائي ،كما استغلت كذلك مستخلصات نخامية من
جثث بشرية .وھي كذلك غير كافية .لكن بفضل الھندسة الوراثية يتم حاليا إنتاج ھرمون النمو بشكل وافر.
باالعتماد على معلوماتك حول تقنيات الھندسة الوراثية ،وعلى الوثيقة 1لوحة ،5بين كيف يمكن إنتاج ھرمون النمو.
الصفحة - 66 - :
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 - aنقل المورثة :أنظر الوثيقة  ،1لوحة .5
الوثيقة : 1مراحل نقل مورثة الھرمون البشري إلى البكتيريا
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خلية بشرية

1a

المورثة البشرية
3

صبغي بكتيري
بالسميد

4

5

2

إفراز ھرمون النمو البشري

ADN

1b

بكتيريا E.coli

فتح البالسميد

 +عزل المورثة المرغوب فيھا :يمكن الحصول عليھا إما بعزل  ADNالبشري وتجزيئه باستعمال
أنزيمات الفصل .أو انطالقا من  ARNmالمستخلص مباشرة من خاليا الغدة النخامية البشرية والذي
يخضع بعد ذلك لعملية النسخ العكسي ثم بلمرة الشريط األخر بفضل أنزيم البلمرة ) ADN
.(polymérase

 +رصد الجزء المرغوب فيه ضمن أجزاء  ADNالمحصل عليھا بعد تجزيئه.تذكر أننا نتوفر على
معلومات كافية حول الجزء المبحوث عنه ضمن األجزاء الناتجة عن تجزيء  .ADNفي البداية البد
من فصل األجزاء فيما بينھا :نستعمل تقنية الھجرة الكھربائية  .Elèctrophoréseبعد ذالك نسلط
عليھا  ARNمجس )يكون مشعا وله القدرة على االرتباط بجزء  ADNالمبحوث عنه(.
 +إدماج المورثة المحصل عليھا في الوسيلة الناقلة :الوسيلة المستعملة ھنا ھي البالسميد .ھذه المرحلة
تتطلب استعمال أنزيم الفصل لفتح البالسميد ثم أنزيم الربط لدمج المورثة.
 +إدخال البالسميد المركب)المغير( في البكتيرية قصد التكاثر)يمكن اإلشارة ھنا إلى أھمية Ca++
في امتصاص الخلية للبالسميد المركب.
 - bرصد البكتيريا المغيرة وراثيا:
تھدف ھذه المرحلة إلى تحديد البكتيريا التي تتوفر بداخلھا على البالسميد المركب ،والتي ستكون قادرة
على إنتاج ھرمون النمو) يمكن اإلشارة إلى أھمية معرفة خصائص البالسميد المستعمل قبل دمجه
للمورثة الدخيلة كمقاومتھا لبعض المضادات الحيوية(.
 - cزرع البكتيريا المركبة:
تزرع البكتيريا المركبة في مخمرات صناعية حيث جميع الظروف المناسبة في قيمتھا المثلى قصد
تسخيرھا إلنتاج ھرمون النمو بكمية وافرة.
 - dاستخالص المنتوج ) ھرمون النمو(:
تغمر البكتيريا في محلول سكري جد مركز ) مفرط التوتر ( ،ثم يعاد غمرھا في محلول جد مخف،
فتمتلئ الخاليا وتطرد الھرمون إلى الوسط الخارجي عبر ثقوب المحفظة.
الصفحة - 67 - :
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 اإلنتاج الصناعي لألنسولين  Insulineأنظر وثيقة  ،2لوحة .5
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 الوثيقة  :2اإلنتاج الصناعي لألنسولين Insuline

األنسولين ھرمون مخفض لنسبة السكر في الدم ،ويتم إنتاجه من طرف خاليا  βلجزيرات
 Langerhansالبنكرياسية  .وكل نقص في ھذا الھرمون يؤدي إلى مرض السكري .الذي يعالج في
ھذه الحالة بحقن الشخص باألنسولين الحيواني ،إال أن استعماله في ھذه الحالة يؤدي إلى ظھور حاالت
أرجية ،بحكم اختالف التركيب الكيميائي بين أنسولين الحيوانات واألنسولين البشري.
بفضل تقنيات الھندسة الوراثية تم إنتاج األنسولين البشري بكميات صناعية إذ تم تركيب المورثة انطالقا
من  ARNmالمسئول عن إفراز ھذا الھرمون  .ثم بعد ذلك نقلت ھذه المورثة إلى متعضيات مجھرية
كخميرة البيرة وبعض العصيات التي تقوم بعد ذلك بإنتاج ھذا الھرمون وطرحه في الوسط الخارجي
مباشرة.
انطالقا من المعطيات السابقة ومن معارفك حول آليات الھندسة الوراثية:
 (1بين أھمية اللجوء إلى الھندسة الوراثية إلنتاج األنسولين البشري
 (2أعط مراحل تطبيق الھندسة الوراثية إلنتاج األنسولين البشري.

 (1لألنسولين نفس الدور عند مختلف الثدييات ،إال أنه يظھر بعض االختالفات في التركيب
الكيميائي .ولذلك فاستعمال األنسولين الحيواني عند اإلنسان ،يؤدي إلى ظھور حاالت أرجية.
ومن ھنا تظھر أھمية اللجوء إلى الھندسة الوراثية إلنتاج أنسولين مطابق لألنسولين البشري.
كما أن ھذا األنسولين يكون بكميات وافرة ،وبكلفة أقل.
 (2مراحل تطبيق الھندسة الوراثية إلنتاج األنسولين البشري :
 +عزل الصبغي المتضمن للمورثة المعنية.
 +قطع  ADNالمراد استعماله بواسطة أنزيم الفصل).تظھر على  ADNالمقطوع أطرافا
موحدة(.
 +استخراج البالسميد )ناقل( من بكتيريا
 +قطع  ADNالبالسميد بواسطة أنزيم الفصل ) .يملك  ADNالبالسميد المقطوع أطرافا
والتي تتكامل مع أطراف  ADNالبشري المعزول (.
موحدة،
 +دمج المورثة على البالسميد بواسطة أنزيم الربط.
 +نقل البالسميد إلى داخل البكتيريا.
 +رصد البكتيريات المغيرة وراثيا.
 +تلميم البكتيريات للحصول على لمات تتوفر على المورثة المراد نقلھا.
 +حث البكتيريات المغيرة وراثيا على إنتاج األنسولين.
نقل القدرة على محاربة الحشرات الضارة أنظر وثيقة  ،3لوحة .5
لمقاومة أسروعات الفراشات النارية ،استعمل المزارعون المبيدات الحشرية ،إال أنھا أعطت نتائج جد
محدودة .لھذا لجأ الباحثون إلى الھندسة الوراثية لنقل المورثة المسؤولة عن إنتاج بروتين سام بالنسبة
لألسروعات ،ودمجه مع جينوم خاليا النبتة ،فتصبح بذلك مقاومة لألسروعات.

الصفحة - 68 - :
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 الوثيقة  :3نقل القدرة على محاربة الحشرات الضارة.

تعتبر أسروعات الفراشات النارية ) ، La pyrale du maïs (Ostrinia nubilalisأكبر متلف
لنبات الذرة ،إذ تتوغل األسروعات داخل ساق النبتة لتتغذى على أنسجتھا ،كما تحدث أضرارا على
مستوى السنابل والبذور ،فيصبح النبات المصاب ضعيف النمو.
لمقاومة أسروعات الفراشات النارية ،اكتشف بعض العلماء نوعا من البكتيريات تدعى Bacillus
 thuringiensisتستطيع تركيب بروتين سام بالنسبة لألسروعات ،وغير ضار بالنسبة للفقريات.
الوثيقة3

فراشة نارية La pyrale
يونيو
فترة التزاوج

وضع البيوض
يونيو -يوليوز
ظھور األسروعات

الشكل2

دورة نمو
الفراشة النارية
غشت
تدمير السيقان

الشكل1

ماي
تشكل الشرنقة

الشكل3

الخريف  -الشتاء

تعطي الوثيقة  4لوحة  ،6مراحل نقل مورثة البروتين السام لنبات الذرة.
الوثيقة  : 4مراحل نقل مورثة البروتين السام لنبات الذرة

Bacillus thuringiensis
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بكتيريا Bacillus thuringiensis

المورثة المسؤولة عن
إنتاج البروتين السام

موت األسروعات

البروتين السام

نبتة ناضجة

نبتة فتية
الصفحة - 69 - :

إنتاج البروتين السام

خلية نبات الذرة
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 +تعرف المورثة ذات النفع عند المتعضي المعطي ) بكتيريا .( Agrobacterium turingiensis
 +عزل المورثة ذات النفع.
 +دمج المورثة ذات النفع داخل بالسميد ناقل.
 +تلميم البالسميد المغير وراثيا.
 +رصد الخاليا المغيرة وراثيا.
 +إنبات نبتات مغيرة وراثيا.
الرفع من المردود الزراعي أنظر وثيقة  ،5لوحة .6
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الوثيقة  :5الرفع من المردود الزراعي بواسطة المتعضيات المعدلة وراثيا ) ( OGM

انطالقا من المعطيات التالية استخرج خاصيات المتعضيات المعدلة وراثيا واستنتج انعكاساتھا على
مردودية اإلنتاج.
الشكل 1

مليون ھك تار

الشكل 2
تطور المساحات المزروعة بالنباتات المعدلة وراثيا
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المجموع

ذرة

كولزا

مساحات مزروعات OGM

قطن

صوجا

0

دول نامية

40

مساعات مزروعات غير OGM

مليون ھكتار

100

دول مصنعة

60

20
مجموع المساحات المزروعة بالنبا تات المعد لة وراث يا )(OGM
مقارنة بالمساحات المزروعة بالنبا تات غير المعد لة وراث يا

السنوات 1996 1998 2000 2002 2004 2006

الشكل 3
خاصيات بعض أنواع المتعضيات المعدلة وراثيا
ذرة

صوجا
 تحمل المبيداتالعشبية.
 تغيير في تركيبالزيت
والبروتينات
 انتاج جزيئاتنوعية
كاألنزيمات.

 مقاومة الحشراتالضارة
 تحمل المبيداتالعشبية
 مقاومة األمراضتغيير نسبة
البروتينات.

قمح

الشكل 4
بطاطس

 تحمل المبيداتالعشبية
 مقاومةاألمراض.
تغيير نسبة
النشا.

0

نوع الزراعات

المساحة العالمية
المزروعة بمليون
ھكتار

صوجا متحملة لمبيد العشب
الذرة Bt
الكولزا متحمل لمبيد العشب
قطن متحمل لمبيد العشب
ذرة متحملة لمبيد العشب
قطن Bt
قطن  Btمتحمل لمبيد العشب

48.4
11.2
4.3
1.5
4.3
4.5
3

% 60
%14
%5
%2
%5
%6
%4

81

%100

المجموع

النسبة
المائوية

مكنت الھندسة الوراثية من الحصول على نباتات معدلة وراثيا ،بحيث ساھمت ھذه التقنية في:
 +جعل بعض النباتات مقاومة للحشرات ) كالذرة والقطن (.
 +جعل بعض النباتات مقاومة للمبيدات التي تستعمل في قتل الحشرات الضارة واألعشاب الطفيلية.
نقل المورثات البكتيرية المسؤولة عن تثبيت أزوت الھواء إلى النباتات وجعلھا قادرة على امتصاص
االزوت ،مما يسمح بعدم استعمال األسمدة االزوتية.
 +رفع القدرة على إنتاج بروتينات يحتاجھا اإلنسان في تغذيته.
وبھذا يتم الرفع من مردودية اإلنتاج ،والتقليص من كلفة اإلنتاج.
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