ضرار أبو طربوش

العلوم الحياتية

الطفساث وجأثيراتها
ً
للمادة الىزازيت دوزا في غمليت بىاء البروجيىاث في أظظام الكائىاث الخيت ,وجخظمً هره الػمليت غمليتي
اليسخ والترظمت .إن اي حغيير ًحدر في اإلاادة الىزازيت ًؤدي الى ادخاللث في غمليت بىاء البروجيىاث  ,وهى
ما ًؤدي الى حدور ػفساث.

ً
أوال :أهىاع الطفساث
جخخلف الطفساث باخخالف هىع الخالًا التي جحدث فيها:
أ .اذا حدزذ في ظاميخاث الكائً الحي أو الخالًا اإلاخىحيت لها فخكىن مخىاززت
ب .اذا حدزذ في الخالًا الجظميت للكائً الحي فخكىن غير مخىاززت
جخخلف الطفساث باخخالف العامل املسبب لها:
ً
أ .فلد جكىن جللائيت هديجت حدور أدؼاء في أهشاء جظاغف ) ,(DNAوجحدر غالبا في الفيروطاث
والبكخيرًا.
ب .كد جكىن مظخحشت هديجت حػسض دالًا الكائً الحي لػىامل مذخلفت .
 -1عىامل فيزًائيت :
مشال :الاشػت الظيييت ( )X-raysواشػت ظاما.

ً
أشػت الشمع التي جحىي الاشػت فىق البىفسجيت ,والتي كد جحدذ ػفساث في حال الخػسض لها مددا
ً
ػىٍلت ظدا ,مظببت طسػان الجلد.

 -2عىامل كيميائيت
مشال  :الياف ألاطبظذ ,واإلاىاد اإلاىظىدة في ددان السجائس والدهاهاث.
بػع اإلالىزاث ,مشل :السصاص ,والكادًىم ,والغاشاث اإلاىبػشت مً غىادم الظيازاث واإلاصاوؼ ,واإلابيداث الخشسٍت
والفؼسٍت.
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وبحظب الخصييف الػام للؼفساثً ,ىظد هىغان زئيظيان منها ,لحظ الشكل

سؤال:
 -1وضح سبب عدم ظهىز طفسة عىد أبىاء شخص لدًه طفسة في خالًا السئخين.
لن الؼفسة حدزذ في دالًا الجظميت (دالًا السئخين) لرا فئنها ل جىزر.
ّ -2
حعسض غصال لالشعت فىق البىفسجيت ,فظهسث طفسة في شبكيت عيىه .أي العبازاث آلاجيت غير
صحيحت:
أ -كد جؤدي الؼفسة الى حدور طسػان الشبكيت.

ب -كد جؤزس الؼفسة في غمل دالًا الشبكيت.

ظـ  -طخىزر الؼفسة لالبىاء.

د – كد جؤزس الؼفسة في شكل دالًا الشبكيت.

 -1الطفساث الجيييت
جيخج هره الؼفساث مً الخغير في حظلظل اللىاغد الىيتروظيييت غلى مظخىي الجين ,وهي هىغان:
أ -الطفسة املىطعيت  :جحدر في مىاكؼ محددة مً الجين ,وذلك باسدبدال شوج أو بظعت أشواج مً
اللىاعد الىيتروجيييت في جصيء ( ,)DNAوهى ما ًؤدي الى حغير كىدون او بظػت كىدوهاث في
ظصيء ( )m-RNAاإلايظىخ.
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مً الىخائج املخخملت للؼفسة اإلاىطػيت:
 .1الطفسة الصامخه :حغير كىدون الى كىدون ادس ًترظم الى الخمع الاميجي هفظه غىد بىاء البروجين ,فال
ًؼسأ حغير غلى البروجين الىاجج.

 .2مخطئت الخعبير :حغير كىدون الى كىدون آدس ًترظم الى حمع أميجي ظدًد ًذخلف غً الخمع
ألاميجي للكىدون ألاصلي .ومً الامشلت غلى ذلك الؼفسة التي حظبب الاصابت بمسض الاهيميا املىجليت,
مالحظت :طميذ الؼفسة مذؼئت الخػبير بهرا ؤلاطم لنها حظبب دؼأ في الخػبير الجيجي.
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ً
 .3الطفسة غيراملعبرة :حغير كىدون الى كىدون وكف الترظمت ,فخيخج الخليت بسوجيىا غير مكخمل (هاكصا)
لفلداهه مجمىغت مً الخمىض الاميييت الدادلت في جسكيبه ,وحظمى الؼفسة في هره الخالت الؼفسة
ُ
غير اإلاػبرة؛ لنها جحىل دون حدور حػبير ظيجي كامل.
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ب -طفسة الاشاحت
جحدر ػفسة الاشاحت إما بئطافت شوط او غدة اشواط مً اللىاغد الىيتروظيييت الى الجين ,واما
بحرف شوط او غدة اشواط مً اللىاغد الىيتروظيييت مً الجين .وبرلك جحدر إشاحت للكىدوهاث
في ظصيء ( )m-RNAاإلايظىخ.
مً الىخائج لؼفسة الاشاحت:

ً
 .1حدور حغير كبير في الكىدوهاث ,وهى ما ٌظبب حغيرا في طلظلت البروجين الىاجج.

 .2جىكف بىاء طلظلت البروجين هديجت حدور حغير في احد الكىدوهاث ليصبح كىدون وكف.
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 -2الطفساث الكسومىسىميت
جيخج هره الؼفساث مً الخغير في جسكيب الكسومىطىماث .او مً الخغير في غدد الكسومىطىماث في
الخليت.

جلسم الطفساث الكسومىسىميت الي كسمين
أ -الطفساث الىاججت مً حغيرفي جسكيب الكسومىسىم :جيشأ هره الؼفساث هديجت الخغير في بييت
الكسومىطىم او جسكيبه ,وهي :الخرف ,والخكساز ,وجبدًل اإلاىاكؼ ,والللب.
 .1طفسة الحرف  :جحدر ػفسة الخرف غىد اشالت ظصء مً الكسومىطىم والخحام اللؼؼ اإلاخبليت مً
ً
الكسومىطىم مػا ,مظببت هلصا في ػىل الكسومىطىم ,وهى ما ًؤدي الى حدور هلص في غدد
الجيىاث التي ًحملها.

 .2طفسة الخكساز :جحدر ػفسة الخكساز غىدما ًىلؼؼ ظصء مً الكسومىطىم ,وٍسجبؽ بالكسومىطىم
املماثل له ,فيصبح لدي الكسومىطىم اإلامازل ظصء مكسز اطافي لحد اظصائه.

 .3طفسة جبدًل املىكع :جحدر غىد كؼؼ ظصء ػسفي مً الكسومىطىم ,زم اهخلاله الى كسومىطىم آدس
غيرمماثل له ,وهى ما ًؤدي الى جبدًل مىاكؼ الجيىاث غلى الكسومىطىماث غير اإلاخمازلت.

 .4طفسة الللب :جحدر ػفسة اللب غىد اهفصال كؼػت مً الكسومىطىماث ,زم ازجباػها مسة ادسي
بصىزة مللىبت مً الجهت اإلاػاكظت لجهت اهفصالها ,وهى ما ًؤدي الى غكع جسجيب الجيىاث في هرا
الجصء مً الكسومىطىم.
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ب -الطفساث الكسومىسىميت الىاججت مً حغيرعدد الكسومىسىماث:
جحدر هره الؼفساث ادخالل في غدد الكسومىطىماث في دالًا الكائً الحي.
هديجت :
 -1غدم اهلظام الظيخىبالشم في ازىاء الاهلظام الخلىي ,مشلما ًحدر في بػع اهىاع الىباجاث.
 -2غدم اهفصال الكسومىطىماث اإلاخمازلت أو الكسوماجيداث الشليلت في ازىاء مسحلت الاهلظام
اإلاىصف .وذلك غلى الىحى آلاحي:
أ) حغيرعدد الكسومىسىماث في أثىاء املسحلت الاولى مً الاهلسام املىصفً :حدر ذلك هديجت غدم
اهفصال كسومىطىم غً الكسومىطىم اإلامازل له ,فخيخج ظاميخاث غير ػبيػيت جحخىي غلى
كسومىطىماث غددها اكثر مً الػدد الؼبيعي ) , (n+1او اكل مىه ).(n-1

مالحظت :وكد ًحدر ذلك اًظا هديجت غدم اهفصال اكثر مً كسومىطىم غً الكسومىطىم اإلامازل لكل منها.
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ب) حغيرعدد الكسومىسىماث في اثىاء املسحلت الثاهيت مً الاهلسام املىصفً :حدر ذلك هديجت غدم
اهفصال الكسوماجيداث الشليلت بػظها غً بػع في كسومىطىم او اكثر ,فخيخج ظاميخاث غدد
الكسومىطىماث فيها ػبيعي ( ,)nوظاميخاث ادسي جحخىي غلى كسومىطىماث غددها اكثر مً
الؼبيعي ) ,(n+1او اكل مىه ).(n-1

طؤال:
 أي حاالث حدوث طفساث في عدد الكسومىسىماث ال ًمكً ان ًيخج منها جاميخاث
طبيعيت :حدوثها في املسحلت الاولى ام في املسحلت الثاهيت مً الاهلسام املىصف؟
في اإلاسحلت ألاولى

مالحظت:
حظهم بػع الؼفساث في جحظين صفاث الظاللث الىباجيت او الخيىاهيت .ولكً ًىظد الكشير
مً الادخاللث الىزازيت الىاظمت غً حدور الؼفساث.
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الاخخالالث الىزاثيت عىد الاوسان
ًيخج مً الؼفساث ادخاللث وزازيت غدةً ,مكً جلظيميهاالى زالزت اهىاع:
 )1ادخاللث هاججت مً ػفساث ظيييت.
اسم الاخخالل
الخليف الكيس ي

فيييل كيخىهيىزيا

هصف الدمA-
(الىاغىز)

وصف الاخخالل وأبساشأعساطه

مىكع حدوث الطفسة

ص ـ ــػىبت فـ ـ ــي الخـ ـ ــىفع والهظ ـ ــم هديجـ ـ ــت وظـ ـ ــىد
ً
مذ ـ ــاغ كشي ـ ــف ل ـ ــصط ظ ـ ــدا ف ـ ــي ال ـ ــسئخين ,واللى ـ ــاة الصوط الكسومىطىمي زكم
()7
الهظميت ,واغظاء ادسي.
ح ــدور دلـ ــل ف ــي أًـ ــع الخمـ ــع الاميجـ ــي فيىـ ــل
ألاه ـ ــين ف ـ ــي ظظ ـ ــم الص ـ ــخص ال ـ ــري ٌػ ـ ــاوي ه ـ ــرا
الادــخالل .وفــي حــال لــم ًذظــؼ الصــخص لى ــام الصوط الكسومىطىمي زكم
(.)12
غ ــرالي د ـ ألاـال مـ ــً فيىـ ــل ألاهـ ــين ,أو ًحخ ــىي غل ــى
كميـ ــاث كليلـ ــت مىـ ــه ,فـ ــئن جـ ـساكم هـ ــرا الخمـ ــع
ً
الاميجي في دمه بظبب جساظػافي كدزاجه الػلليت.
ً
اطــخمساز ه ــصف الــدم ال ــري كــد ًك ــىن جللائي ــا ,أو
هاظمـ ـ ألاـا غـ ــً غمليـ ــت ظساحيـ ــت؛ لىظـ ــىد دلـ ــل فـ ــي الكسومىطىم الجيس ي
). (X
إهخاط غامل الخذثر )(VIII
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 )2ادخاللث هاججت مً ػفساث بظبب حغير غدد الكسومىطىماث الجظميت.
الخغيرفي عدد
الكسومىسىماث

اسم الاخخالل وصف الاخخالل وأبساشأعساطه
 كدزاث غلليت محدودة مالمح وظه مذخلفت غً الىظهمخالشمت داون الؼبيعي
 اهصىاء في الجفً الػلىي كامت كصيرة ممخلئت مشكالث في الللب لدي بػعالاشخاص.
 حشىهاث في الاغظاء الدادليتمخالشمت باجى  -كدزاث غلليت محدودة
 وظىد شم في الشفت الػلياوالخلم.

عدد الكسومىسىماث
الكلي

إطافت كسومىطىم الى
الصوط الكسومىطىمي
زكم (.)21

ً
( )47كسومىطىما.

إطافت كسومىطىم الى
الصوط الكسومىطىمي
(.)13

ً
( )47كسومىطىما.

 )3ادخاللث هاججت مً ػفساث بظبب حغير غدد الكسومىطىماث الجيظيت.
اسم الاخخالل

وصف الاخخالل وابسش اعساطه

مخالشمت جيرهس
)(XO

 اهثى غليمت كصيرة غدم اكخمال الىضج الجيس ي ,وإمكاهيتظهىز بػع غالماث الىضج الجيس ي
الشاهىٍت في حال دظىغها للػالط.

مخالشمت
كالًىفلتر
)(XXY

 ذكس ػىٍل اللامت مػدل ذكائه غادة اكل مً اإلاػدلالؼبيعي
 ٌػاوي صغس حجم الاغظاء الخىاطليت,وغدم اكخمال الىضج الجيس ي.
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عدد الكسومىسىماث
الكلي

الخغيرفي عدد
الكسومىسىماث
حرف الكسومىطىم
الجيس ي ) ,(Xفيصبح
الؼساش الكسومىطىمي
الجيس ي ).(XO

ً
( )45كسومىطىما.

إطافت الكسومىطىم
الجيس ي ) ,(Xفيصبح
الؼساش الكسومىطىمي
الجيس ي ).(XXY

ً
( )47كسومىطىما.
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الاطدشازة الىزازيت
ًلجأ الكثيرمً الاشواج الى الاسدشازة الىزاثيت (علل)؟
ً
ججىبا إلهجاب افساد ٌػاهىن ادخاللث وزازيت.
ًيش ئ اإلاظدشاز الىزاسي سجل اليظب الىزاسي ألفساد الػائلت ,وٍىص ي بػمل الفحىص املخبرًت للصوظين
وأكازبهما مً الدزظت الاولى .وبػد أن ٌػد سجل اليظب الىزاسي ,وججسي فحىص الدم لىاكلي مسض
ً
الثالسيميا وألاهيميا املىجليت مشالً ,مكً جىكؼ احخمالث ولدة أػفال مصابين ادخاللث وزازيت.
اهداف الاسدشازة الىزاثيت:
 -1الكشف غً احخماليت هلل الامساض الىزازيت مشل مسض الشالطيميا؛ حيض اصبح فحص الشالطيميا
مً الفحىص الاظبازٍت للملبلين غلى الصواط في الازدن غام .2004
 -2فحص الافساد الرًً ٌشدبه في وظىد مخالشمت وزازيت لديهم؛ لخأكيد ذلك أو هفيه.
 -3جلدًم الىصح لروي الاشخاص اإلاصابين بادخاللث وزازيت؛ وذلك بخىطيح ػبيػت الادخالل ,وكيفيت
الخػامل مؼ اإلاصابين به.
 -4فحص الاظىت في بداًت الخمل؛ لخحدًد الاظىت غير الؼبيػيت.

ًمكً فحص الاجىت بئحدي الطسيلخين ألاجيخين:
أ .فحص السائل السهلي (السلى).
دؼىاث الفحص:
 .1سخب غيىت مً الظائل السهلي بين ألاطبىغين السابؼ غشس والظادض غشس مً الخمل
 .2فصل الخالًا الجيييت باطخذدام ظهاش الؼسد اإلاسكصي
 .3شزاغت الخالًا الجىيييت وج هس الىديجت بػد بظػت أًام.
 .4ملازهت املخؼؽ الكسومىطىمي بمذؼؽ كسومىطىمي ػبيعي لخحدًد الخلل الىزاسي إن وظد.
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ب .فحص خمالث الكىزيىن .
دؼىاث الفحص:
 .1سخب غيىت مً دمالث الكىزٍىن بين ألاطبىغين الشامً والػاشس مً الخمل وج هس الىخائج
في اليىم الخالي.
 .2ملازهت املخؼؽ الكسومىطىمي بمذؼؽ كسومىطىمي ػبيعي لخحدًد الخلل الىزاسي إن وظد.

فسسكال مما ًأحي:
 وطع عيىت السائل السهلي في جهاشالطسد املسكصي.
لفصل دالًا الجىين غً الساشح.
 ملازهت املخطط الكسومىسىمي للجىين بمخطط كسومىسىمي طبيعي.
لخحدًد الخلل الىزاسي لدي الجىين ان وظد.
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اسئلت الفصل
ً
 -1صىف الاخخالالث الىزاثيت آلاجيت جبعا لىىعها
( جيييت  ,كسومىسىميت جيسيت ,كسومىسىميت جسميت):
كسومىطىميت ظظميت
مخالشمت داون:
كسومىطىميت ظظميت
مخالشمت بخاو:
ظيييت
فيييل كيخىهيىزيا:
ظيييت
هصف دم (:)A
ظيييت
الخليف الكيس ي:
ً
 -2هاث مثال على كل مما ًأحي:
أ -مسبب طفسة فيزًائي.
ب -مسبب طفسة كيميائي.

أشػت غاما
دهاهاث

ً -3بين الشكل سلسلت أصليت مً جصيء الحمع الىىوي الساًبىشي ) ,(m-RNAوحسلسل الحمىض
ألاميييت في البروجين الىاجج كبل حدوث الطفسة ,وجصيء ) (m-RNAوحسلسل الحمىض الاميييت بعد
حدوث الطفسة :

أ -هل جمثل الطفسة الجيييت الىاججت طفسة إشاحت ام طفسة مىطعيت؟ إشاحت
ً
ب -ملاذا ًكىن جأثيرهره الطفسة في الكائً الحي كبيرا؟ حدور حغير كبير في الكىدوهاث ,وهى ما ٌظبب
ً
حغيرا في طلظلت البروجين الىاجج.
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ضرار أبو طربوش

العلوم الحياتية

 -4صىف الطفساث الكسومىسىميت آلاجيت الى طفساث جؤثسفي جسكيب الكسومىسىماث ,وطفساث جؤثسفي
عدد الكسومىسىماث:
أ -عدم اهفصال الكسومىسىماث املخماثلت في أثىاء الاهلسام املىصف في خالًا ألام أو ألاب.
غدد كسومىطىم
ب -اهخلال اللطع الطسفيت مً كسومىسىم الى كسومىسىم اخسغيرمماثل له.
جسكيب كسومىطىم
ً
جـ  -إشالت جصء مً الكسومىسىم ,والخحام اللطع املخبليت مً الكسومىسىم معا.
جسكيب كسومىطىم
 -5أكمل الجدول آلاحي:
اسم الاخخالل الطساشالكسومىسىمي
الجيس ي وعدده
1
XO
مخالشمت جيرهس
3
XXY
مخالشمت كالًىفلتر
2
 XXأو XY
مخالشمت بخاو

عدد الكسومىسىماث
الجسميت
( )44كسومىسىم
( )44كسومىطىم
( )45كسومىطىم
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عدد الكسومىسىماث
الكليت
ً
( )45كسومىسىما
( )47كسومىطىم
( )47كسومىطىم

