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  كلمة ٥٠٠  ىدالملخص ال یتع

  ملخص الرسالة
ھذا االنزیم شائع .  P1أنزیم كرى ریكومبنیز أو انزیم المسبب التحللى ھو مشتق من باكتیریوفاج

لھ حیث یتمیز ھذا التأشیب الجیني االستخدام فى مجال البیولوجیا الجزیئیھ ولذلك لندره نظام 

تم . نواع الخالیاالنظام بدرجھ عالیھ من التخصص وقدره عالیھ على العمل بكفاءه  فى جمیع ا

كناقل فیروسى للتعبیر عن الجینات داخل النباتات فى العدید من   Xإستخدام فیروس البطاطس 

ُخدم ألول مره كناقل فیروسى لبروتین   الدراسات ٌست  Kopertekh et(فى دراسھ ) كرى(ولكنھ أ

al., 2004a( .الفیروسى  فى ھذه الدراسھ تم استخدام بروتین الكرى محموال على الناقلPVX 

وما لھ من  Xلدراسھ التأثیرات المختلفھ لھذا البروتین على اصابھ نبات التبغ بفیروس البطاطس 

التجارب . تأثیر على انتشار الفیروس داخل خالیا العائل وتحدیدا منطقھ القمھ النامیھ للنبات

االولیھ لنباتات التبغ المعدلھ وراثیا والمصابھ بفیروس البطاطس

  

X  لإلصابھ أشد من النباتات التى أصیبت )كرى(ال بروتین حام ً ، أظھرت ھذه النباتات أعراضا

ً وتمثلت ھذه األعراض فى التقزم، النخر و اصفرار األوراق PVXب  من الشائع ان . منفردا

لقمھ النامیھ من نسیج النبات العائل، فى ھذه ال یستطیع الدخول الى خالیا ا PVXفیروس 

كما أكدت ایضا .  داخل القمھ النامیھ لنبات التبغ المصاب  PVX-Creالدراسھ تم رصد فیروس 

من ایھ آثار تثبیطیھ على آلیھ الدفاع داخل النبات العائل ) كرى(ھذه الدراسھ على خلو بروتین 

)RNA-Silencing(ى احد انزیمات البلمره الداخلیھ فى النبات ، بینما یؤثر بشكل ملحوظ عل

)RDR1.( وجدیر بالذكر أن كثیر من المعلومات حول إنزیم البلمره)RDR1 ( غیر متوافره الى

وقتنا ھذا  مما یجعل نتائج ھذه الرسالھ ذات اھمیھ فى كشف بعض المعلومات حول ھذا االنزیم 

  .ضد االصابھ الفیروسیھ والذى یمثل دورا مھما فى عملیھ دفاع النبات تحدیدا
  


