النشاط  :1مفهوم التغير الوراثي
يتكون البرنامج الوراثي لكائن حي من مجموع المورثات التي تحملها صبغياته وهي المسؤولة عن الصفات الوراثية التي يتميز به ذلك الكائن الحي لكن
في بعض الحاالت يالحظ ظهور صفات جديدة لدى الكائن الحي فهل هذا يعني أن برنامجه الوراثي قد تغير؟ وإن صح ذلك فكيف يحدث التغير الوراثي؟
لإلجابة عن هذه األسئلة ندرس مثال انتقال مورثات بكتيريا  Agrobacterium tumefaciensإلى نبات كما توضح المعطيات التالية:

 .1اعتمادا على نتائج التجربة ،هل يمكن القول ان البكتريا هي سبب مرض جرب السنخ؟ علل إجابتك.

.2

اعتمادا على نتائج التجربة استنتج التغير الذي تسببه البكتيريات في الخاليا النباتية واقترح
تفسير لكيفية حدوث ذلك التغير.

.3

اعتمادا على نتائج التجربة ومكتسباتك استنتج العالقة بين تركيب مشتقات األحماض األمينية في لاليا الور النباتي والتغير التي اقترحته في جوابك السابق؟

.4

اعتمادا على نتائج التجربة ،حدد معلال إجابتك العامل المسؤول عن مرض جرب
السنخ

.5

كيف تفسر تكون الور في النبتة في أول عملية زرع (الشكل )1؟

.6

انطالقا من نتيجة التجربة (الشكل ب) استنتج معلال إجابتك إسم البكتيريات 1

.7

2و3
تكشف التجربة السابقة عن لاصية يتميز بها البالسميد .اذكرها.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :1مفهوم التغير الوراثي (تتمة)

 .8انطالقا من المعطيات أعاله والشكل  ،1بين كيف يسبب دلول البالسميد للخلية النباتية حدوث مرض جرب السنخ.

.9

انطالقا من كل ما سبق وباالستعانة بمعطيات الشكل  2أعاله ،صف كيفية انتقال مورثات البكتيريا  Agrobacterium tumefaciensلخاليا النبات مسببة مرض جرب السنخ.

النشاط  :2تقنيات الهندسة الوراثية :عزل المورثة المرغوبة
بعدما كشف العلماء عن حدوث االنتقال الطبيعي لمورثات البكتيريا لخاليا نباتية ،تمكنوا من تسخير نفس المبدأ من أجل نقل مورثات من لاليا أللرى وذلك
باستعمال مجموعة من التقنيات تعرف بالهندسة الوراثية .فماهي أهم التقنيات المعتمدة في الهندسة الوراثية لعزل المورثات المرغوبة؟

ذ .محمد اشباني

النشاط  :3تقنيات الهندسة الوراثية :دمج المورثة المعزولة في بالسميد البكتيرية
بعدما كشف العلماء عن حدوث االنتقال الطبيعي لمورثات البكتيريا لخاليا نباتية ،تمكنوا من تسخير نفس المبدأ من أجل نقل مورثات من لاليا أللرى وذلك باستعمال
مجموعة من التقنيات تعرف بالهندسة الوراثية فبعد عزل المورثة المرغوبة إما باستعمال أنزيمات الفصل او النسخ العكسي يتم نقلها الى للية عائلة (بكتيرية عادة)
فماهي أهم التقنيات المعتمدة في الهندسة الوراثية لنقل المورثات المرغوبة الى البكتيرية؟
الوثيقة  :2توضيب المورثة المرغوبة

الوثيقة  :1أهمية اختيار بكتيرية  E. coliكخلية عائلة للمورثات

الوثيقة  :3دمج المورثة المرغوبة في بالسميد البكتيرية

الوثيقة  :4عند محاولة دمج المورثة المرغوبة على مستوى البالسميد ،نحصل تجريبيا على نوعين من البالسميدات :بالسميدات أدمجت المورثة المرغوبة ،و بالسميدات
لم تُدمج المورثة بفعل ارتباط األطراف الموحدة قبل إدماجها .تمثل الوثيقة أسفله ،رسما تخطيطيا للحالتين:

التعليمات
 .1انطالقا معطيات الوثيقتين  1و  ،2بين أهمية البكتيرية كعائل للمورثات المرغوبة ودور توضيب تلك المورثة عند دمجها في البالسميد.
 .2من لالل معطيات الوثيقة  ،3لخص بشكل واضح مراحل دمج المورثة المرغوبة في بالسميد البكتيرية.
 .3باستغاللك لمعطيات الوثيقة  ،4اقترح أهمية المورثتين  Aو  Bالمسؤولتين عن مقاومة المضادات الحيوية في الكشف عن إدماج أو عد إدماج
المورثة المرغوبة.
ذ .محمد اشباني

النشاط  :4تقنيات الهندسة الوراثية :تلميم المورثة ورصد البكتيريا المغيرة وراثيا
الوثيقة 1

الوثيقة  :2تقنيات رصد البكتيريات المعدلة وراثية (الحاملة للمورثة المرغوبة)

التعليمات
 .1من لالل تحليل معطيات الوثيقة  ، 1وإجابتك عن السؤال الثالث من النشاط السابق ،اقترح تجربة تكشف من لاللها عن البكتيريات المعدلة وراثية.
 .2فسر النتائج المحصل عليها في تجربة استعمال المضادات الحيوية وحدد معلال إجابتك اللمات البكتيرية الحاملة للمورثة المرغوبة.
 .3لخص بشكل واضح تقنية استعمال المجسات المشعة للكشف عن البكتيريات الحاملة للمورثة المرغوبة.

ذ .محمد اشباني

النشاط  :5بعض تطبيقات الهندسة الوراثية
بعد ان تمكن العلماء من ضبط كثير من تقنيات الهندسة الوراثية ،بدئوا في توظيفها في عدة مجاالت لصوصا في المجالين الطبي والزراعي ومن أهم تلك التطبيقات
اإلنتاج الصناعي لهرمون األنسولين البشري والبروتينات السامة ضد الحشرات الضارة كما توضح الوثيقين التاليتين:
الوثيقة  :1اإلنتاج الصناعي لهرمون األنسولين البشري

الوثيقة  :2اإلنتاج الصناعي لبروتينات سامة ضد الحشرات الضارة

التعليمات
 .1باستغاللك لمعطيات الوثيقة 1ومكتسباتك ،بين أهمية اإلنتاج الصناعي لهرمون األنسولين البشري وصف مراحل إنتاجه.
 .2باستغاللك لمعطيات الوثيقة 2ومكتسباتك ،بين أهمية اإلنتاج الصناعي لبروتينات سامة ضد الحشرات الضارة وصف مراحل إنتاجها.

ذ .محمد اشباني

