الوحدة األولى – الفصل الثانً
الطفرات وتأثٌراتها
س – 1أ – ما خطوات بناء البروتٌن؟ ( - 1عملٌة النسخ  -2 /عملٌة الترجمة).
ب – وضح المقصود بالطفرة؟ ( تغٌٌر ٌحدث فً المادة الوراثٌة ٌؤدي الى اختالل فً عملٌة بناء البروتٌنات).
س – 2أ – ما أنواع الطفرات تبعا ً لنوع الخالٌا التً تحدث فٌها؟ (  – 1متوارثة :وهً طفرات تحدث فً جامٌتات الكائن الحً
أو الخالٌا المنتجة للجامٌتات – 2 .غٌر متوارثة :طفرات تحدث فً الخالٌا الجسمٌة للكائن الحً).
ب – ما أنواع الطفرات تبعا ً للعامل المسبب لها؟ ( – 1تلقائٌة :تنتج عن حدوث أخطاء فً أثناء تضاعف  /DNAغالبا تحدث فً
الفٌروسات والبكتٌرٌا – 2 .مستحثة :تنتج عن تعرض الكائن الحً لعوامل مختلفة ,منها عوامل فٌزٌائٌة و عوامل كٌمائٌة).

سؤال ص :35
 – 1ألن الطفرة التً ظهرت لدى األب ظهرت فً خالٌا جسمٌة) خالٌا الرئتٌن (لذا فإنها ال تو ر ث.
 – 2العبارة غٌر الصحٌحة هً ج -ستورث الطفرة لألبناء.
س – 3أ – ما أنواع الطفرات حسب التصنٌف العام؟ (  – 1طفرات جٌنٌة.

 – 2طفرات كروموسومٌة).

ب – ما أنواع الطفرات الجٌنٌة؟ ( * – الطفرة الموضعٌة :تحدث فً موقع محدد من الجٌن ,وذلك باستبدال زوج أو بضعة أزواج
من القواعد النٌتروجٌنٌة فً جزيء ( ,)DNAوهو ما ٌؤدي الى تغٌر كودون أو كودونات فً ( )m-RNAالمنسوخ.
** – طفرة اإلزاحة :تحدث نتٌجة إضافة أو حذف زوج أو عدة أزواج من القواعد النٌتروجٌنٌة الى الجٌن ,مما ٌسبب إزاحة للكودونات فً
جزيء ( )m-RNAالمنسوخ).
ج – ما النتائج المحتملة للطفرة الموضعٌة؟ ( * -الطفرة الصامتة :تغٌُّر كودون الى كودون آخر ٌترجم الى الحمض األمٌنً نفسه
عند بناء البروتٌن ,فال ٌطرأ تغٌُّر على البروتٌن الناتج -** .الطفرة مخطئة التعبٌر :تغٌُّر كودون الى كودون آخر ٌترجم الى حمض أمٌنً
جدٌد ٌختلف عن الحمض األمٌنً للكودون األصلً - *** .الطفرة غٌر المعبرة :تغٌُّر كودون الى كودون وقف الترجمة ,ف ُتنتج الخلٌة
بروتٌنا ً غٌر مكتمل (ناقص) لفقدانه مجموعة من الحموض األمٌنٌة الداخلة فً تركٌبه).
د – ما النتائج المحتملة لطفرة اإلزاحة؟ ( *  -حدوث تغٌُّر كبٌر فً الكودونات وهو ما ٌسبب تغٌُّراً فً سلسلة البروتٌن الناتج.
** -توقف بناء سلسلة البروتٌن نتٌجة حدوث تغٌُّر فً أحد الكودونات لٌصٌح كودون وقف).

س – 4الشكل التالً ٌبٌن سلسلة ( )m-RNAاألصلٌة (أ) والتً تعرضت لطفرات جٌنٌة مختلفة .والمطلوب ما نوع
الطفرة الجٌنٌة فً كل حالة؟ فسر إجابتك؟ ( مالحظة :وضعت عالمات على القواعد النٌتروجٌنٌة التً حدث علٌها تغٌُّر)
الكودو
ن
AUG
CUU
UAU
GAG
AGU
GGU
ACG
UUU
CAC

حمض
أمٌنً
Met
Leu
Tyr
Glu
Ser
Gly
Thr
Phe
His

الكودو
ن
UAC
GAU
UAA
GGA
UGG
GUU
UCA
UAG
AGA

حمض
أمٌنً
Tyr
Asp
انتهاء
Gly
Trp
Val
Ser
انتهاء
Arg

الكودو
ن
GUG
GUA
CGU
UUC

حمض
أمٌنً
Val
Val
Arg
Phe

1

-

فً (ب) طفرة موضعٌة صامتة  :نتج عن الطفرة تغٌر الكودون )) UAUالى الكودون ( ) UACوكالهما ٌترجم الى الحمض
األمٌنً نفسه ( )Tyrعند بناء البروتٌن.
فً (ج) طفرة موضعٌة مخطئة التعبٌر :نتج عن الطفرة تغٌر الكودون () GAGوالذي ٌترجم الى الحمض األمٌنً ) ) Gluالى
الكودون ( )GAUوالذي ٌترجم الى الحمض األمٌنً ( )Aspالجدٌد فً تركٌب البروتٌن الناتج.
فً (د) طفرة موضعٌة غٌر معبرة :نتج عن تغٌر الكودون ( )UAUالذي ٌترجم الى الحمض األمٌنً ( )Tyrالى الكودون ))UAA
وهو كودون إنتهاء (وقف) الترجمة فتنتج الخلٌة بروتٌن غٌر مكتمل لفقدانه مجموعة من الحموض األمٌنٌة الداخلة فً تركٌبه.
فً (ه) طفرة إزاحة ناتجة عن إضافة زوج من القواعد النٌتروجٌنٌة إلى الجٌن على الكودون رقم ( )4لٌتغٌر الكودون ) )GAGإلى
الكودون ( )GGAوبالتالً حدوث تغٌر كبٌر فً الكودونات ,وهو ما ٌسبب تغٌراً فً سلسلة البروتٌن الناتج.
فً (و) طفرة إزاحة ناتجة عن حذف زوج من القواعد النٌتروجٌنٌة من الجٌن .حٌث نتج عن ذلك تغٌر فً الكودون رقم ()3
) )UAUوالذي ٌترجم الى الحمض األمٌنً ( )Tyrلٌصبح ( )UGAوهو كودون توقف ٌؤدي الى وقف بناء سلسلة البروتٌن.

س – 5أ – ما المقصود بالطفرات الكروموسومٌة؟ (طفرات تنتج عن التغٌر فً تركٌب الكروموسومات أو عددها فً الخلٌة).
ب – ما أقسام الطفرات الكروموسومٌة؟ (* – طفرات كروموسومٌة ناتجة عن تغٌر فً تركٌب الكروموسوم.
** – طفرات ناتجة عن تغٌر فً عدد الكروموسومات).

ج – ما أنواع الطفرات الناتجة عن تغٌر فً تركٌب الكروموسومات؟
 - 3طفرة تبدٌل الموقع.

(  - 1طفرة الحذف.

 - 2طفرة التكرار.

 - 4طفرة القلب ).

د – قارن بٌن الطفرات الكروموسومٌة الناتجة عن تغٌر فً تركٌب الكروموسومات؟
نوع
الطفرة

سبب الطفرة

النتٌجة

التغٌر فً طول
الكروموسوم

الحذف

إزالة جزء من الكروموسوم والتحام
القطع المتبقٌة من الكروموسوم معا

التكرار

ٌنقطع جزء من الكروموسوم وٌرتبط
بالكروموسوم المماثل له

تبدٌل
الموقع

ٌنقطع جزء طرفً من الكروموسوم
وٌنتقل الى كروموسوم آخر غٌر مماثل له

القلب

انفصال قطعة من الكروموسوم ثم ارتباطها
مرة أخرى بصورة مقلوبة من الجهة
المعاكسة لجهة انفصالها

حدوث نقص فً عدد
الجٌنات
التً ٌحملها الكروموسوم
ٌصبح لدى الكروموسوم
جزء
مكرر إضافً ألحد أجزائه
تبدٌل مواقع الجٌنات على
الكروموسومات غٌر
المتماثلة
عكس ترتٌب الجٌنات فً
هذا
الجزء من الكروموسوم

ٌقل (ٌصبح أقصر)
ٌزداد (ٌصبح أطول)
ٌزداد (ٌصبح أطول)
ال تغٌٌر على طول
الكروموسوم

س – 6الشكل المرافق ٌبٌن الطفرات الكروموسومٌة الناتجة عن تغٌر فً تركٌب الكروموسوم ,والمطلوب ما هً
الطفرات الموجودة فً الشكل؟ فسر اجابتك؟

2

س – 7أ – كٌف ٌحدث االختالل فً عدد الكروموسومات؟ (قد ٌحدث االختالل العددي نتٌجة عدم انقسام السٌتوبالزم فً أثناء
االنقسام الخلوي ( كما ٌحدث فً بعض أنواع النباتات) ,وقد ٌحدث نتٌجة عدم انقصال الكروموسومات المتماثلة أو الكروماتٌدات الشقٌقة
أثناء االنقسام المنصف).

ب – لدٌك الشكل (أ) والشكل (ب) ,ادرسهما جٌدا ثم اجب عن األسئلة التً تلٌهما؟

 – 1ماذا ٌمثل الشكل (أ)؟ (طفرة كروموسومٌة عددٌة  /ناتجة عن عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات المتماثلة فً أثناء المرحلة
األولى من االنقسام المنصف.
 2ماذا ٌمثل الشكل (ب)؟ (طفرة كروموسومٌة عددٌة  /ناتجة عن عدم انفصال الكروماتٌدٌن الشقٌقٌن فً أحد الكروموسومات فً أثناء
المرحلة الثانٌة من االنقسام المنصف.

 – 3الى ماذا تشٌر األرقام ( )1و ( )3فً الشكل (أ)؟ (( 1عدم انفصال الكروموسومات المتماثلة).))n+1( 3 .
 - 4الى ماذا تشٌر األرقام ( )2و ( )4فً الشكل (ب)؟ (( 2كروماتٌدان شقٌقان).))n( 4 .
 – 5قارن بٌن الشكلٌن من حٌث نوع الجامٌتات الناتجة (طبٌعة أو غٌر طبٌعٌة)؟ ( فً الشكل (أ) جمٌع الجامٌتات الناتجة
غٌر طبٌعٌة ألنها تحتوي عدد من الكروموسومات أكثر  n+1أو أقل  n-1من العدد الطبٌعً ,أما فً الشكل (ب) نصف الجامٌتات الناتجة
طبٌعً ( ,)nونصفها اآلخر غٌر طبٌعً ( )n+1و (.)n-1

سؤال ص  /43ال تنتج جامٌتات طبٌعٌة أبدا إذا كانت طفرة كروموسومٌة ناتجة عن تغٌر عدد الكروموسومات فً أثناء
المرحلة األولى من االنقسام المن صف.

جدول ٌبٌن االختالالت الوراثٌة عند اإلنسان
االختالل

موقع حدوث الطفرة

التلٌف الكٌسً
فٌنل كٌتونٌورٌا
نزف الدم( A -الناعور)
متالزمة داون

الزوج رقم ()7
الزوج رقم ()12
الكروموسوم ()X
إضافة كروموسوم الى
الزوج ()21
إضافة كروموسوم الى
الزوج ()21
حذف كروموسوم جنسً((X

متالزمة بتاو
متالزمة تٌرنر
متالزمة كالٌنفلتر

إضافة كروموسوم جنسً((X

الطراز الكروموسومً
الجنسً

الكروموسومات
الكلٌة
46
46
46
47

الكروموسومات
الجسمٌة
44
44
44
45

الكروموسومات
الجنسٌة
2
2
2
2

47

45

2

XX / XY

45
47

44
44

1
3

OX
XXY

3

XY
XY
XY
XY

/
/
/
/

XX
XX
XX
XX

 – 6قارن بٌن كل مما ٌلً :فٌنل كٌتونٌورٌا  /متالزمة بتاو
نوع الطفرة الوراثٌة :
موقع حدوث الطفرة

جٌنٌة

 :كروموسومٌة

 :كروموسومٌة

 :زوج كروموسومات  :زوج كروموسومات  :حذف الكروموسوم  :إضافة الكروموسوم
رقم 12

جنس المصاب

:

الطراز الكروموسومً

XX - XY :

عدد الكروموسومات

/

 :كروموسومٌة

متالزمة تٌرنر  /متالزمة كالٌنفلتر ,من حٌث:

الجنسٌن

2 / 46

رقم 13

الجنسً ()X

 :الجنسٌن

:

XX - XY :

:

2 / 47

أنثى
OX
1 / 45

الجنسً ()X
:

ذكر

:

XX Y
47

3 /

الكلٌة والجنسٌة

االستشارة الوراثٌة:
 – 1عللٌ :لجأ الكثٌر من األزواج إلى االستشارة الوراثٌة؟ (تجنبا ً إلنجاب أفراد ٌعانون أي اختالالت وراثٌة) .ص44
 – 2ما أهمٌة إعداد سجل النسب الوراثً ,وإجراء فحوص الدم لناقلً بعض األمراض الوراثٌة؟ ( ٌمكن توقع احتماالت
والدة أطفال مصابٌن باختالالت وراثٌة) ص44
 – 3هناك حاالت تستفٌد من االستشارة الوراثٌة ,اذكرها؟ ( -الكشف عن احتمالٌة نقل األمراض الوراثٌة مثل مرض الثالسٌمٌا.
– فحص األفراد الذٌن ٌشتبه فً وجود متالزمة وراثٌة لدٌهم ,لتأكٌد ذلك أو نفٌه – .تقدٌم النصح لذوي األشخاص المصابٌن باختالالت
وراثٌة ,وذلك بتوضٌح طبٌعة االختالل ,وكٌفٌة التعامل مع المصابٌن – .فحص األجنة فً بداٌة الحمل ,لتحدٌد األجنة غٌر الطبٌعٌة) ص44
ٌ – 4مكن فحص األجنة بطرٌقتٌن – أ – اذكرهما؟ ( – 1فحص السائل الرهلً /السلى  – 2فحص خمالت الكورٌون).

ب – قارن بٌنهما من حٌث - :مصدر العٌنة لكل منهما:

السائل الرهلً

وقت سحب العٌنة
عمل مخطط كروموسومً  :بعد بضعة أٌام
ٌ :حتاج
الحاجة للطرد المركزي

:

خمالت غشاء الكورٌون

 :بٌن األسبوعٌن  14 – 14من الحمل  :بٌن األسبوعٌن  14 – 14من الحمل
:

فً الٌوم التالً

 :ال ٌحتاج

ج – لماذا ٌستخدم الطرد المركزي عند فحص السائل الرهلً؟ ( لفصل خالٌا الجنٌن)
د – ما أهمٌة عمل مقارنة المخطط الكروموسومً لفحص الجنٌن بالمخطط الطبٌعً للكروموسومات؟ (لتحدٌد الخلل
الوراثً إن وجد) ص44

سؤال ص:47
 -1عٌنات السائل الرهلً بٌن األسبوعٌن  14 – 14من الحمل :عٌنات خمالت الكورٌون بٌن األسبوعٌن  14 – 14من الحمل.
 - 2لفصل خالٌا الجنٌن عن الراشح.

 -لتحدٌد الخلل الوراثً لدى الجنٌن إن وجد.

السؤال الثالث صٌ :44مثل الشكل طفرة إزاحة :ألن حذف زوج من القواعد النٌتروجٌنٌة فً جزيء  DNAسبب إزاحة فً الكودونات فً
جزيء  ,m-RNAاألمر الذي ٌؤدي إلى تغٌر فً تسلسل الحموض األمٌنٌة المكونة للبروتٌن ,فٌتغٌر البروتٌن الناتج عن البروتٌن األصلً.
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