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 2 الطفراتعنوان المحاضرة /

  
 ٪ 50 حوالي تمثل التي (junk DNA) الالجینیة المناطق في الوراثیة الطفرات معظم تحدث
 ضارة غیر الطفرات ھذه لذلك ، مثل فإن. البروتینات إلنتاج تستخدم وال البشري المجین من

 العلماء حدد وقد . األساسیة اإلنسان بخصائص اإلضرار دون األجیال مر على مكتترا أن ویمكن
  النیكلیوتیدة أحادیة اختالفات على تحتوي DNA ال على موقع ملیون 1.4 حوالي

 single-base differences (SNPs) المجیني التباین من ٪ 90 عن المسؤولة تعتبر والتي 
  . البشر عند

  

 إلنتاج وراثیة كشفرة تستخدم التى DNA ال من المناطق أو الجینات فإن أخرى، جھة ومن
 ماعادةً  الطفرات ھذه مثل أن ذلك والسبب فيالوراثیة  للتغیرات ومقاومة جداً  ثابتة تعتبر البروتینات

  . آخر إلى جیل  من ویصعب تمریرھا الحي بالكائن ضارة تكون

  : البشري المجین في الوراثیة اإلختالفات من نوعان وھناك

 DNA ال تسلسل في اختالفات  عدة عن عبارة وھي Polymorphisms البولیمورفیزم - ١
 الناس مجموع من ٪1 في األقل تتابع على وجود أي یكون احتمال بحیث

 والتي ، ٪1 من أقل  اإلختالفات الوراثیة النادرة على وتطلق Mutation الوراثیة الطفرات  - ٢
  . محدد وراثي مرض إلى ظھور تؤدي ما عادة

  
  
  

   أنواع الطفرات
  

 إل����ى ح���ذف قط���ع كبی���رة م����ن ب���ین تغی���رات تح���دث ف����ي زوج واح���د م���ن القواع���د   تت���راوح
    الكروموسومات

  
  أوالَ:

  
تغیًرا كیمیائی�ا في زوج واحد من القواعد، مما قد یكون  : (الجینیة) النقطیة الطفرات ·

  .كافیًا إلحداث خلل وراثي
  ھي الطفرة النقطیة التي یستبدل فیھا زوج قواعد بآخر   :االستبدال ·

  
تتغیر فیھا الشفرة الوراثیة فتصبح لحمض أمیني آخر نتیجة      (مؤثرة) حساسة طفرات ·

  اإلستبدال)لخلل ما (تمثل معظم الطفرات 
  

  یتغیر كودون الحمض األمیني إلى كودون توقف.  :  طفرات غیر حساسة ·
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  إلى :  تؤدي الطفرات غیر الحساسة
  بروتینات ال تعمل بشكل طبیعي  -٢             لترجمة مبكًرا.توقف ا -١ 
  

  ثانیاً :
  

تتضمن كسب نیوكلیوتید واحد أو خسارتھ ضمن تسلسل القواعد : طفرات اإلزاحة ·
     DNAالنیتروجینیة على الـ

      DNA إضافة نیوكلیوتید إلى تسلسل القواعد النیتروجینیة على الـ : طفرات اإلضافة ·
: تغیر  تؤدي الى فقدان نیوكلیوتید من تسلسل القواعد النیتروجینیة  : طفرات الحذف ·

 .مرض الكابتونیوریا مثال : ترتیب األحماض األمینیة
  
  ثالثاً:

     
تحتوي جیناً    بحذف قطعة من الكروموسوم  في طفرة   DNAأجزاء كبیرة من الـقد تشترك 

تؤدي غالباً  أو تنتقل إلى موقع مختلف على الكروموسوم . أو إلى كروموسوم آخر واحداً أو أكثر
  :  إلى

  تأثیرات شدیدة في التعبیر عن ھذه الجینات - ١
  الھش  X مثال : متالزمة الكروموسوم

  وعقلیة تسبب اختالالت سلوكیة - ٢
  

  
   أسباب الطفرة

  
  تلقائیة بصورة ) قد تحدث١
  الخطأ التضاعف، القاعدة خالل   DNA یضیف إنزیم بلمرة إذ
  للطفرات  المسببة ) العوامل٢
  عن طریقDNA تؤثر على الـو   : الكیمیائیة  المواد 
  تغییر التركیب الكیمیائي للقواعد •
  علل  <<  النیوكلیوتیدات محل الكمیائیة  المطفرات بعضتحل   •

  الن لھا تراكیب كیمیائیة شبیھة بھا وتؤدي لعدم التضاعف بصورة صحیحة
  

  س/ كیف استخدمت ھذه الطریقة في مكافحة فیروس اإلیدز ؟
  األشعة:

  جاما و  )Xاألشعة العالیة الطاقة : مثل أشعة ( - ١
  

  مسببة للطفرات عوامل قویة وجاما   Xأشعة العالیة الطاقة، مثل  / تعد األشعة علل
  األشعة. تمتص اإللكترونات طاقة ھذه  DNA  إلى األشعة تصل ألنھ عندما

  جذوًرا حرة تاركةً خلفھا ذراتھا أن تھرب من ویمكن لإللكترونات
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  سـ / ماھي الجذور الحرة ؟
مشحونة بإلكترونات منفردة تتفاعل بعنف مع   ذرات  ھي   :free radicals الجذور الحرة

    DNA الجزیئات األخرى ومنھا
  أشعة الشمس فوق البنفسجیة - ٢

  
  طفرة الخالیا الجسمیة والجنسیة

  
  یحصل االتي: عندما ال تستجیب الطفرة للتصحیح

  ستصبح من التركیب الوراثي في الخلیة :أوالً في الخالیا الجسمیة ·
  الجدیدةوفي الخالیا 
  :تحدث في الخالیا الجسمیة المتعادلة الطفرات

  الخلیة مشكالت في  تسبب ال  وقد التالي. الجیل  إلى  تنتقل  وال
ھذه الطفرات إلى أبناء المخلوق الحي،  تنتقل :(التكاثریة) الجنسیة ثانیاً في الخالیا ·

  أبنائھ وستوجد في كل خلیة من خالیا
  
  


