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 .الوراثة : الوحدة االولى 

 .الطفرات وتأثيرها : الفصل الثاني 

( تتضمن عمليتي النسخ والترجمه اللتان تمتازان بالدقة واالهمية ) للمادة الوراثية دور في عملية بناء البروتينات  -
 .في اجسام الكائنات الحية 

 .لى اختالل في عملية بناء البروتينات حدوث تغيرات في المادة الوراثيه الذي بدوره يؤدي ا: الطفرات  -

 :انواع الطفرات  -

: حسب نوع الخلية  -1

 .عندما تحدث في جاميتات الكائن الحي او الخاليا المنتجة لها : طفرات موروثة ( أ

 .عندما تحدث في الخاليا الجسمية للكائن الحي : طفرات غير موروثة ( ب

: حسب العامل المسبب لها  -2

 .وتحدث غالبا في الفيروسات والبكتيريا  DNAتحدث نتيجة الخطاء اثناء تضاعف : ة تلقائي( أ

 : تحدث نتيجة تعرض خاليا الكائن الحي لعوامل منها : طفرات مستحثة ( ب

واشعة جاما واشعة الشمس التي تحوي االشعة فوق البنفسجية ( rays-X) عوامل فيزيائية مثل االشعة السينية * 
 (كيف يحدث سرطان الجلد؟؟) .ث طفرات في حال التعرض لها مددا طويلة جدا مسببة سرطان الجلد والتي قد ُتحد

عوامل كيميائية مثل الياف االسبست والمواد الموجوده في دخان السجائر والدهانات وبعض الملوثات مثل * 
 .حشرية والفطرية الرصاص والكاديوم والغازات المنبعثه من عوادم السيارات والمصانع والمبيدات ال

 :حسب التصنيف العام  -3

 .موضعية او ازاحة  : جينية والتي تقسم الى( أ

 .تغير في تركيب الكروموسوم او التغير في عدد الكروموسومات : كروموسومية والتي تقسم الى ( ب
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 .عدم ظهور طفرة عند ابناء شخص لديه طفرة في خاليا الرئتين : سؤال علل 

************************************************************** 

 :اي العبارات االتيه غير صحيح . تعرض غزال لالشعة فوق البنفسجية فظهرت طفرة في شبكية عينه : سؤال 

 .قد تؤثر الطفرة في عمل خاليا الشبكية  -ب.    قد تؤدي الطفرة الى حدوث سرطان الشبكيه  - أ

 . قد تؤثر الطفرة في شكل خاليا الشبكية  -د  ستورث الطفرة لالبناء       -ج

*************************************************************** 

  الطفرات الجينية: 

 :وهي نوعان . تنتج هذه الطفرات من التغير في تسلسل القواعد النتروجينية على مستوى الجين  -

  :الطفرة الموضعية ( أ

 DNAزوج او بضعة ازواج من القواعد النتروجينية في جزئ  باستبدالوذلك . الجين  تحدث في موقع محدد من
 . المنسوخ RNA-mتغير كودون او بضعة كودونات في جزئ وهو ما يؤدي الى 
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 :النتائج المحتملة للطفرة الموضعيه  -

على البروتين  فال يطرأ تغيرعند بناء البروتين نفسه تغير كودون الى كودون اخر ُيترجم الى الحمض االميني  -1

  .الطفرة الصامتة الناتج وتسمى الطفرة في هذه الحالة 
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 .عن الحمض االميني للكودون االصلي  اميني جديد يختلفكودون الى كودون اخر ُيترجم الى حمض تغير  -2

 الطفرة مخطئة التعبيرالطفرة التي تسبب االصابة بمرض االنيميا المنجلية والتي تسمى : مثال على هذا التغير 
   .النها تسبب خطأ في التعبير الجيني 
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لفقدانه مجموعة /  (علل( )ناقصا )  بروتينا غير مكتملفتُنتج الخلية  وقف الترجمهتغير كودون الى كودون  -3
ون حدوث النها تحول د الطفرة غير المعبرةمن الحموض االمينية الداخلة في تركيبه وتسمى الطفرة في هذه الحالة 

 ( .سبب التسمية ) تعبير جيني كامل 

 

 :اذن انواع الطفرة الموضعية 

 .الطفرة غير المعبرة  -3الطفرة مخطئة التعبير     -2الطفرة الصامتة     -1

 

 .سبب التسمية / التغير في الكودونات : قارن بين الطفرة الصامتة والطفرة غير المعبرة من حيث : سؤال 

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي

  www.awa2el.net       تم التحميل من موقع األوائل التعليمي



 رهااستاذ شادي الفوارس                                                                                   الفوارس في الطفرات وتأثي

 الفصل الثاني/ الوحدة االولى                                                                                         7099708870

6 
 

 : طفرة االزاحة( ب

زوج او عدة ازواج من القواعد  واما بحذفزوج او عدة ازواج من القواعد النتروجينية الى الجين  باضافةتحدث اما 
 .المنسوخ  m-RNAللكودونات في جزئ  وبذلك تحدث ازاحةالنتروجينية من الجين 

 : النتائج المحتملة لطفرة االزاحة  -

 .  تغيرا في سلسلة البروتين الناتجب في الكودونات وهو ما يتسب تغير كبيرحدوث  -1

 

 لماذا تحدث تغير كبير في هذه الطفرة ؟: سؤال مهم 
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 . ليصبح كودون وقفبناء سلسلة البروتين نتيجة حدوث تغير في احد الكودونات  توقف -2

 

 

 ما هي انواع طفرة االزاحة ؟: سؤال 
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 :الطفرات الكروموسومية * 

 :  وتقسم الى. في الخلية  اعدادهاالكروموسومات او  تركيب فيتنتج هذه الطفرات من التغير  -

 :الطفرات الناتجة من تغير في تركيب الكروموسوم ( أ

 :وانواعها ,  في بنية الكروموسوم او تركيبهتنشأ هذه الطفرات نتيجة التغير 

 . طفرة القلب / طفرة تبديل الموقع / طفرة التكرار / طفرة الحذف 

جزء من الكروموسوم والتحام القطع المتبقية من الكروموسوم معا  ازالةتحدث طفرة الحذف عند  :طفرة الحذف  -1
 . حدوث نقص في عدد الجينات التي يحملهافي طول الكروموسوم وهو ما يؤدي الى  نقصامسببة 

 

فيصبح لدى  المماثل لهجزء من الكروموسوم ويرتبط بالكروموسوم  ينقطع تحدث عندما :طفرة التكرار  -2
 .الحد اجزائه  اضافيالكروموسوم المماثل جزء مكرر 

 

غير مماثل تحدث عند قطع جزء طرفي من الكروموسوم ثم انتقاله الى كروموسوم اخر  :طفرة تبديل الموقع  -3
 . على الكروموسومات غير المتماثله تبديل مواقع الجيناتوهو ما يؤدي الى له 
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بصورة  مقلوبة من الجهة مرة اخرى  ثم ارتباطهاقطعة من الكروموسوم  انفصال تحدث عند: طفرة القلب  -4
 .في هذا الجزء من الكروموسوم  عكس ترتيب الجيناتوهو ما يؤدي الى  المعاكسة لجهة انفصالها

 

 : الطفرات الكروموسومية الناتجة من تغير عدد الكروموسومات ( ب

 .وموسومات في خاليا الكائن الحي مسؤولة عن احداث اختالال في عدد الكر  -

في اثناء  عدم انقسام السيتوبالزمحدوث اختالل عددي نتيجة :  (المتساوي ) االنقسام الخلوي قد تحدث في  -
 .االنقسام الخلوي مثلما يحدث في بعض انواع النباتات 

لمتماثلة او الكروماتيدات عدم انفصال الكروموسومات احدوث اختالل نتيجة :  االنقسام المنصفقد تحدث في  -
مسؤول عن احداث االختالالت الجسمية او الجنسية هذا النوع من الطفرات )  في اثناء االنقسام المنصف الشقيقة

 :  كالتالي (عند االنسان 

 :تغير في عدد الكروموسومات في اثناء المرحلة االولى من االنقسام المنصف  -1

جاميتات غير طبيعية فتنتج صال كروموسوم عن الكروموسوم المماثل له عدم انف(1السبب ) يحدث ذلك نتيجة 
 . n-1او اقل منه  n+1عددها اكثر من العدد الطبيعي تحتوي على كروموسومات 

 . عدم انفصال اكثر من كروموسوم عن الكروموسوم المماثل لكل منهما( 2السبب )وقد يحدث ذلك ايضا نتيجة
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 : ي اثناء المرحلة الثانية من االنقسام المنصف تغير عدد الكروموسومات ف -2

فتنتج  عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة بعضهما عن بعض في كروموسوم او اكثر( السبب) يحدث ذلك نتيجة 
عددها اكثر من العدد وجاميتات اخرى تحتوي على كروموسومات  nطبيعي جاميتات عدد الكروموسومات فيها 

 . n-1ه او اقل من n+1الطبيعي 

 

 

 فسر اجابتك ؟. اي هذه الطفرات لها خطورة اكبر : سؤال 

 

 

***************************************************** 

 .تحسين صفات السالالت النباتية او الحيوانية  تسهم بعض الطفرات في: مالحظة 
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 : االختالالت الوراثية عند االنسان * 

 :يمكن تقسيمها الى ثالثة انواع , راثية عدة ينتج من الطفرات اختالالت و 
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 :االستشارة الوراثية * 

 يلجأ الكثير من االزواج الى االستشارة الوراثية ؟: سؤال علل 

 .افراد يعانون اي اختالالت وراثية ولهذا ينشئ المستشار الوراثي سجل النسب الوراثي الفراد العائلة تجنبا النجاب 

 

ما هي ابرز االمور التي يهتم او يقوم بها او ياخذها بعين االعتبار / شار الوراثي مادور المست: سؤال 
 المستشار الوراثي ؟

 .عمل سجل النسب الوراثي الفراد العائلة  -1

 .يوصي بعمل بعض الفحوص المخبرية للزوجين واقاربهما من الدرجة االولى  -2

 .يا المنجلية مثال تجرى فجوص الدم لناقلي مرض الثالسيميا واالنيم -3

 .يمكن له توقع احتماالت والدة اطفال مصابين باختالالت وراثية ( اهمية سجل النسب الوراثي )  -4

 :تفيد االستشارة الوراثية في حاالت عدة منها  -

اصبح فحص الثالسيميا  2004ففي عام . الكشف عن احتمالية نقل االمراض الوراثية مثل مرض الثالسيميا  -1
 .حوص االجبارية للمقبلين على الزواج في االردن من الف

 . لتاكيد ذلك او نفيهتبه في وجود متالزمة وراثية لديهم فحص االفراد الذين ُيش -2

وذلك بتوضيح طبيعة االختالل وكيفية التعامل مع تقديم النصح لذوي االشخاص المصابين باختالالت وراثية  -3
 .المصابين به 

 :الطريقتين االتيتين  فحص االجنة باحدى -4

 ( .السلى ) فحص السائل الرهلي  ( أ

 .فحص خمالت الكوريون  ( ب
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مقارنة المخطط الكروموسومي للجنين  -2.وضع عينة السائل الرهلي في جهاز الطرد المركزي  -1: سؤال فسر 
 .بمخطط كروموسومي طبيعي 

سرعة , وقت اجراء الفحص :قارن بين فحص السائل الرهلي وفحص خمالت الكوريون من حيث : سؤال 
 . الهدف من الفحصين , ( مهم جدا )الية الفحص , كثرة االستخدام , االمان , الحصول على النتائج 
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 لمزيد من االستفسار والفيديوهات وحلول االسئلة واالسئلة المقترحة تابعوني على  *** 

 facebook page  :  ادي الفوارس  طالب وطالبات االستاذ ش –فوارس االحياء . 

 تمت بحمد اهلل

 7099708870استاذ شادي الفوارس  
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