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 The plasmidsالبالزميدات 

 غبنبب يبحكٌٕ حهقٍت double strands DNA moleculesانبالظيٍس ْٕ جعٌئّ زَب ثُبئٍت انشطٌظ : المقدمه

 ، ًْٔ حًثم كٕحسِ ٔضاثٍّ ذبضج كطٔيٕسٕيٍّ ، حخٕاجس kbp 1000-1انشكم ، حخطأح احجبيٓب يٍ 

  ٌخًٍع انالظيٍس ببَّ شاحً Saccharomyces cervisiaeطبٍؼٍب فً انبكخطٌب ٔفً بؼض إَاع انرًبئط يثم 

.  اي اَّ ٌخضبػف بشكم يسخقم ػٍ حضبػف انطٔيٕسٕو انبكخٍطيautonomous replicationانخضبػف 

الحؼخبط انبالظيٍساث شكم يٍ اشكبل انحٍبة حشبّ بصنك انفبٌطٔسبث ٔنكُٓب حرخهف ػُٓب يٍ َبحٍت آَب ال حشفط 

 ،يغ  آَب حشفط نبؼض انبطٔحٍُبث يثم االْالة protein coatنبطٔحٍُبث احخٕاء انًبزِ انٕضاثٍّ يثم 

 sex pili انجُسٍّ

  General characteristics of the plasmids الخصائص العامه للبالزميدات 

 حٕجس انبالظيٍساث ببشكبل يرخهفّ ، انُٕع انسبئس ْٕ ْٕ جعٌئت زَب حهقٍت انشكم ٔاحٍبَب حٕجس بشكم ذطً -1

linear DNA molecule 

 1000kbp-1انبالظيٍساث ًْ جعٌئبث صغٍطة انحجى حخطأح احجبيٓب يٍ - 2

 autonomousػهى انطغى يٍ اَّ ٌخضبػف بشكم يسخقم ػٍ حضبػف انطٔيٕسٕو انبكخٍطي- 3

replicationٔنكٍ ػًهٍت بسا . اال اَّ ٌؼخًس ػهى اَعًٌبث انرهٍّ الَجبح ػًهٍت انخضبػف ٔاالسخُسبخ

 انخضبػف ٔحٕظٌغ َسد انبالظيٍساث فً انرهٍّ انبٌُّٕ ٌخى حُظًٍٓب يٍ ذالل جٍُبث انبالظيٍساث 

  origin of replicationكم بالظيٍس ٌحخٕي ٔاحسِ ػهى االقم يٍ يُطقت اصم انخضبػف - 4

اكثط انبالظيٍساث ححخٕي ػهى جٍُبث يسٕؤنّ ػٍ ابطاظ انططاظ انًظٓطي انربص ببنكبئٍ انحً ، يثم - 5

 صفت انًقبٔيّ نهًضبزاث انحٍبحٍّ 

بؼض انرالٌب انبكخٍطٌّ ححخٕي ػهى َسرت ٔاحسِ أػسز قهٍم يُٓب ، اثُبء حسٔد اَقسبو انرهٍّ ٔحكٌٍٕ - 6

 انرالٌب انبٌُّٕ ، ُْبنك احخًبنٍّ اَخبج ذالٌب بٌُّٕ فبقسِ نصنك انُٕع يٍ انبالظيٍس 

postsegregation killing ( psk ) أ يبٌسػى   addiction systemبؼض انالظيٍساث حشخًم ح - 7

َٔؼًُ بٓب اٌ انرالٌب انبٌُّٕ انفبقسِ نهبالظيٍس حؼبًَ يٍ انًٕث أ اذخعال فً يؼسل انًُٕ فً حٍٍ حبقى انرالٌب 

 انًحخفظّ بُسرت انبالظيٍس حٍّ 

حٕجس ػسة َسد نكم َٕع يٍ انبالظيٍس زاذم انرهٍّ انٕاحسِ حخطأح يٍ َسرّ ٔاحسِ نؼسة االف  يٍ انُسد - 8

 ححج ظطٔف ذبصّ 

 ْٕٔ يُطقت انٓضى بٕاسطت االَعًٌبث انقبطؼّ انًحسزِ انخً ػُسْب ٌخى cloning siteاحخٕائٓب ػهى -9

 اضبفت انقطؼّ انٕضاثٍّ انًطاز اسخُسبنٓب 
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