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 الحٌوٌة الوراثٌة المعلومات - الجٌنٌة المعلومات فً ٌحدث تغٌر أي هً 
 األكسجٌن، منموص رٌبوزي نووي حمض تسلسالت فً المشفرة

  نووي حمض تسلسالت فً أو الدنا، ٌحوٌها التً والكروموسومات
 سلسلة بمثابة هو DNA الدنا .الفٌروسات بعض حال فً رٌبوزي
 أٌضا تُسمى) النوكلٌوتٌدات هً السلسلة لهذه المكونة واألجزاء مزدوجة،
 الدنا سلسالت فً تغٌٌرات الطفرة تُحدث أن ٌمكن .(النتروجٌنٌة بالمواعد

 أو النوكلٌوتٌدات تسلسل ترتٌب من تغٌر لد فهً .مختلفة بطرق الرنا أو
  لاعدة حذف طرٌك عن أو أكثر أو لاعدة غرز طرٌك عن عددها من

 .لافز جٌن طرٌك عن أو أكثر أو نتروجٌنٌة

 ذلن و الوراثٌة االختالفات لجمٌع األساسً المصدر هً الطفرة تعتبر
 مصدر أنها التطورحٌث لحدوث الالزمة األساسٌة المادة توفر ألنها

 .. ذلن على مثال .. للجٌن متعددة األلٌالت على الحصول

 و تبادٌل فً الوراثً التباٌن ترتٌب بإعادة تموم الجدٌدة االتحادات -أ •
 . جدٌدة توافٌك

 تكٌفا   األكثر التراكٌب على ٌحافظ الصناعً أو الطبٌعً االنتخاب -ب•
 . الموجودة البٌبٌة الظروف مع

 



 و واحدة صورة فً الجٌنات كل لوجدت الطفرة وجود لوال بذلن و•

 و ممكنا   الوراثً التحلٌل كان لما و األلٌالت  وجدت لما بالتالً
 و  evolveالتطور على لادرة الكابنات كانت ما ذلن من األهم

 هامه ظاهرة تعتبر فالطفرة ذلن على و . البٌبٌة التغٌرات مع التكٌف

 بالتكٌف للكابنات ٌسمح و الوراثً التابٌن إلى سٌإدي وجودها ألن

 الطفور معدل ازدٌاد ٌإدي لد الولت نفس فً و الجدٌدة البٌبات مع

 . آخر إلى جٌل من بدلة الوراثٌة المعلومات انتمال انتظام عدم إلى

 – الذرة – الخبز عفن مثل الكابنات جمٌع فً الطفرات شوهدت لد و•
 الوراثٌة المادة توجد فؤٌنما الخ .... البكتٌرٌا – االنسان – الفبران

 الطافر الفرد و فجؤة تظهر بل بالتدرج تنشؤ ال الطفرة و الطفرة توجد

 الفرد بها ٌورث التً الكفاءة بنفس نسله إلى صفاته عوامل تورث

 . الوراثٌة صفاته عوامل العادي

 



 :ٌمكن تمسٌم الطفرات إلى نوعٌن  •

 Spontaneousطفرة تلمابٌة  -1

 وراثٌة فجابٌة تغٌرات شكل على تظهر التً هً التلمابٌة الطفرة 

 ضبٌل حدوثها معدل و اآلخر و الحٌن بٌن الظهور وتعاود طبٌعٌا ،

 ملٌون، العشرة فً واحد إلى ألف المابه فً واحد بٌن وٌتراوح .جدا  

 على التلمابٌة الطفرة حدوث معدل ٌعتمد و آخر إلى جٌل من وتختلف

 . للخلٌة الكٌموحٌوٌة و الفسٌولوجٌة الحالة

 حدوث معدل ٌزٌد ومشتماتها  Purines البٌورنٌات أن وجد فمثال  

 تموم ال ومشتماتها  Pyrimidinesالبٌرمٌدنٌات بٌنما التلمابٌة الطفرة

 الطفرة حدوث من ٌملل Purine ribosides أن التجارب أثبتت كما

 فً توجد التً المنتجات من المواد وهذه  Antimutagenمثبط أنه أي

 . الهدم لعملٌة نتٌجة الخلٌة

 

 



 جٌن من ٌتخلف تكرارها أن برغم الحدوث، نادرة التلمابٌة الطفرات

 الطفرات تكرارات لٌاسات تتراوح و آخر إلى كابن من و ، آخر إلى
 -10¹º¯ ,108بٌن البكتٌرٌوفاج فً الجٌنات لمختلف التلمابٌة التمدمٌة

 الكابنات وفً .الواحد الجٌل فً النٌوكلٌوتٌدات أزواج من زوج لكل 

 لكل 10-9 ,10-7 بٌن التمدمٌة الطفرات معدل ٌترواح النواة حمٌمة

 .الجٌن فً النٌوكلٌوتٌدات من زوج

 فتكرار كبٌرة، بدرجات الطفرات تكرارت بالمطفرات المعاملة تزٌد

 المثال سبٌل على والفٌروسات البكتٌرٌا فً جٌن لكل الطفرات

 عن ٌزٌد ما أن أي لوي، كٌمٌابً بمطفر المعاملة عند %1 ٌتعدى

 بصورة أو .الطفرات ستتضمن المعاملة الكابنات جٌنات من 1%

 الفٌروسات عشٌرة أفراد من %1 من أكثر أن نمول أن ٌمكن أخرى

 .جٌن أي فً طفرة على ستحتوي المعاملة البكتٌرٌا أو

 



 الطفرة المستحدثة  -2•

 كان ولد ،المطفرة بالمواد المعاملة من صناعٌا   تنتج التً الطفرة هً
 األشعة أثر اكتشاف فً الفضل 1920 عام  Mullerمولر العالم

 اورباخ للعالمة كان و الدروسفٌال فً الطفرات استحداث فً السٌنٌه
Auerbach  لها الكٌمابٌة المواد أن اكتشاف فً الفضل  1943 عام 

  من α , ᵦ, ᵟ األشعة أن معروفا   أصبح و .الطفور زٌادة فً فعال أثر

 أنها خصابصها ومن الطفرات استحداث على أٌضا   المإثرات ألوى

 و جزٌباتها لبعض تؤٌنا   تسبب الوراثٌة المادة خالل من تمر عندما

 ٌتناسب الطفرة معدل أن ووجد تركٌبها، و بنابها  تفاعالت فً تدخل

 فعال أثر لها الكٌمابٌة المواد وكذلن المستخدمة األشعة كمٌة مع طردٌا  

 .الطفور زٌادة فً

 



الطفراث الجينيت إلى أنواع كثيرة سواء كانج حنقسم 

 مسخحذثتحلقائيت أو 

 : Base Substitutionاإلحالل القاعدي / 1
 

 . الماعدي اإلحالل من نوعان ٌوجدو .النٌوكلٌوتٌدة من الماعدي الجزء ٌشمل هو

  احالل أو البٌورٌن من بآخر (A , G) البٌورٌن نوع من لاعدة احالل1.
 متكافا احالل اسم علٌه ٌطلك و البٌرمٌدٌن من أخرى بماعدة البٌرمٌدٌن

Transitionالمكافا لالحالل مختلفة احتماالت اربع ٌوجد و . 

 استبدال أو احالل وٌسمى العكس أو ببٌرمٌدٌن بٌورٌن لاعدة احالل2.
  مختلفة احتماالت 8 منه ٌوجد و Trasversions مكافا غٌر أو متعاكس
 .Tautomerism المشابهات بتحور الظاهرة هذه وتعرف

 طرٌك عن الطفرة حدوث على ٌستدل و تحدث جمٌعها االحتماالت هذه أن وجد
 الطافر الجٌن عن المتكونة الببتٌدٌة السلسلة داخل األمٌنٌة األحماض تسلسل تحدٌد

 . األصٌلة بالحالة ممارنتها و

 

 



 :طفرات المسببة ومن أنواع اإلحالل الماعدي •

 : Missense mutationخاطبة طفرات  -1

ٌحدث االحالل الماعدي الذي ٌسبب احالل حامض أمٌنً محل حامض 
 :مثال .. أمٌنً آخر 

 

 

 Nonsemse mutationالمدلول عدٌمة طفرات  -2

 الشفرات من واحد إلى الوراثٌة الشفرة تغٌر إلى الماعدي االحالل ٌإدي
 Stop تسمى و البروتٌن بناء فً الترجمة عملٌة بانهاء تموم التً و الثالثة

Codon انهاء مهمتها بل أمٌنٌة أحماض إلى تترجم ال الشفرات هذه و 
 UAG , UAA , UGA  :مثل . البروتٌن عملٌة

 المولع فً A بالماعدة G الماعدة باستبدال الماعدي اإلحالل بواسطة تنشؤ
 . UAG أمبٌر شفرة إلى ٌحولها و UGG تربتوفان الحمض لشفرة الثانً

 

 



 :صامتة طفرات -3

 و الشفرة فً النٌتروجٌنٌة المواعد ألحد الماعدي اإلحالل نتٌجة تحدث

 ظاهرة إلى ذلن ٌعود و األمٌنً الحامض نوع تغٌر إلى تإدي ال لكنها
 الواحد األمٌنً للحامض أن حٌث degeneracy الشفرة عطاء كثرة

 : مثال . استمطابه إلى تإدي شفرة من أكثر

 

 

 

 



  (القواعد من أوعدد قاعدة نقص أو إضافة) هيكلية طفرات /2
 mutation shift-Farm اإلطار تغير طفرات, 

 أو واحد لزوج اإلضافة أو النمص من الناتجة الطفرات تشمل وهً 
 أطار تغٌر إلى تإدي الطفرات وهذه المواعد أزواج من للٌل عدد

 كامل احالل مسببه للبروتٌن المشفرة التتابعات بعض داخل المراءة
  االطار تحرن طفرة الطفرة هذه تسمى و البروتٌن ذلن بناء عملٌة فً

farm shift mut. 

 

 

 

 األحماض وكل A إضافة نتٌجة مختلف ٌصبح الجدٌد التسلسل
  .اإلضافة نتٌجة جدٌدة مظهرٌة صفة وتظهر لصٌرة تكون المتكونة

 .السلسلة من لواعد أو لاعدة ازالة أو نمص من ٌنتج التؤثٌر نفس

 



 بعض تؤثٌر تحت تلمابٌا حدوثها ، االطار تحرن طفرة أمثلة من

 تإثر وهً  Proplavinو Acridine dye مثل الكٌمابٌة المركبات

 فمد تشمل وهً كسر، حدوث بعد التضاعف عملٌة أثناء الجزئ على

 بعض نتٌجة تظهر ولد المكسورة، الجدٌلة إلى لاعدة اضافة أو

 كعوامل ٌعمالن هما و صبغات مثل الكٌمٌابٌة التطفر مسببات
 : كالتالً وتعمل Intercalating الحامض سلسلة داخل متداخلة

 النووي للحامض الخارجً بالسطح Acridines األكردٌنات ترتبط

 جدٌلة فً متجاورة نٌوكلٌوتٌدات بٌن نفسها ٌحشر أو الجدٌلة مزدوج

 زٌادة إلى أكثر أو واحد أكرٌدٌن إضافة تإدي لد و .ما مزدوج فً

 ٌحشر لد التالً التضاعف ولت فً و .المزدوج جزئ طول

 لجزئ المناظر الموضع فً الجدٌلة فً محدد غٌر نٌوكلٌوتٌد

 و النٌوكلٌوتٌد باالضافة االطار تغٌر تطفر ٌحدث بذلن و ،األكرٌدٌن

 . المزدوج تشوٌه تستطٌع األكردٌنات كانت لما

 

 





Tautomeric ( االستبدال ) طفرات عدم ثبات التناظر / 3•
shifts 

الـ جزئ فً التناظر ثبات عدم DNA التً الطفرات أنواع أهم من 
 ذرات أن من ناتج ذلن و التلمابً الطفور مٌكانٌكٌة توضح

 فً معٌن مكان أو وضع من تتحرن أن تستطٌع الهٌدروجٌن
 المشابه التبادل ٌسمى الكٌمابً التردد أو التغٌر وهذا ، البٌورٌن
 . tautomeric shift’s المتردد

الـ بناء فً هام أنه إال نادرا   المتوتر النظام هذا أن رغم DNA ألنه 
 . الولوع المحتمل المواعد ازدواج نظام ٌبدل أو ٌغٌر

لبل ثباتا   و شٌوعا   أكثر األساسٌة المواعد تركٌب عامة : ملحوظة 
 . الطفرة حدوث

فً األساسٌة لواعد لألربع المتوتر النظام DNA التبدٌل إلى ٌرجع 
 و ، للبٌرمٌدٌنات 4 المولع و 3 المولع بٌن الهٌدروجٌن ذرات فً

 المنتظر التزاوج ٌغٌر الذي للبٌورٌنات 6 المولع و 1 المولع
 . (للطفور الجزبً األساس أنظري ) للمواعد

 

 



  BasisMolecular Theللطفرات األساس الجزيئي •

 المزدوجة DNA سلسلة ترمٌب كرٌن و واطسون وصف عندما
 الخاص التزاوج على المبنً المحافظة شبه بالطرٌمة التناسخ وافترضا
 جٌل من الوراثٌة للمعلومات الدلٌك االنتمال لتوضٌح ذلن كان بالمواعد

 . التلمابً الطفور مٌكانٌكة تفسٌر أٌضا   افترضا أنهما كما آخر إلى

 

 فذرات ثابتا ، لٌس المواعد تركٌب أن كرٌن و واطسون استنتج فمد
  أو البٌورٌن فً معٌن مكان أو ضع و من التحرن تستطٌع الهدروجٌن
 حلمة إلى األمٌن مجموعة من فمثال   آخر، مكان إلى البٌرمٌدٌن
 المشابه التبادل ٌسمى الكٌمابً التردد أو التغٌر هذا و  A,Cالنٌتروجٌن

 أنه إال نادرا   ٌعتبر النظام هذا أن ورغم Tautomeric shifts التردد
 ازدواج نظام ٌبدل أو ٌغٌر أن حٌث DNA الـ بناء فً مهما   ٌعتبر
 و شٌوعا   األكثر األساسٌة المواعد وتركٌب .الحدوث المحتمل المواعد
 . ثباتا  

 



  وحالة G والجوانٌن T للثٌمٌن ( ثباتا   األلل ) األنٌول حالة أو شكل إن

 تحرن من تنتج وكالهم  Aواألدنٌن  Cللسٌاٌتوسٌن ( ثباتا   األلل ) أمٌنو

 إلى عادة تإدي ( الشكل ) النٌتروجٌنٌة المواعد خالل الهدروجٌن ذرة

 أو تناسخ فٌها ٌحدث التً اللحظة فً ( أمٌنو أو اٌنول ) النادر الشكل
 توجد وعندما .الطفور حدٌثة النسخة أو المدٌمة  DNA الـ لسلسلة اتحاد

 أن ٌمكن  Enolاالٌنول أو  Iminoاألمٌنو النادرة حالتها فً المواعد

 عملٌات بعد الحدث لهذا الحمٌمً والتؤثٌر  G-T , A-C و ازدواج ٌحدث

  الخاطا االزدواج ذات المواعد انعزال هو المطلوبة التناسخ

Mismatched  لواعد ابدال إلى ذلن وٌإدي 

  GC       AT  ازداوج ٌحدث وفٌهA-T , G-C . حالة أو شكل إن  

  و لألدنٌن  Aminoاألمٌنو وحالة .والجوانٌن T للثٌمٌن  ketoالكٌتو

 لنظام تبعا   بملة ٌتحوال كانا أن و ثباتا   و شٌوعا   األكثر هً السٌتوسٌن
  لكل بالنسبة ثباتا   األلل واألمٌنو    Enol األٌنول حالة إلى المشابه التبادل

 .منهما
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