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 المحاضرة الخامسة

 االستنساخ العكسي 

باالعتماد على شريط  DNAتعرف عملية النسخ العكسي على أنها محاولة الخلية بناء شريط مزدوج من ال 

أو RNA. وبالتالي فان عملية النسخ العكسي تساعد في بناء جينات فيروسية من  RNAمنفرد من 

 جديدة غير موجودة مسبقا . DNAتطويرها بالشكل المطلوب أو حتى بناء قطع من 

وذلك  أو الجينات المناظرة DNAإلى قطع من  m-RNAببساطة فان عملية النسخ العكسي تحويل شريط 

( حيث يتكون شريط ال  RT(  أو مايعرف ب )  Revers Transcriptaseبمساعدة أنزيم النسخ العكسي ) 

DNA  الذي يطلق عليةFirst strand cDNA synthesis   هذه التقنية تعتمدها الفيروسات التي تحمل .

ا العلماء في بناء جين في الخلية المصابة ، كما أنها تقنية استخدمه DNAلتخليق قطعة ال  RNAشريط 

 جديد أو تطوير جينات موجودة مسبقاً.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

الطفرات 
Mutation 
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إن بناء وبقاء وديمومة أي كائن حي يعتمد بالدرجة األولى والرئيسية على درجة الدقة العالية التي يملكها في نقل 
آخر. وهذا ما عرفناه خالل المحاضرات السابقة المعلومات والصفات الوراثية من اآلباء إلى االبناء ومن جيل إلى 

حيث تبين لنا مدى الدقة التي تمتلكها الخاليا في مضاعفة مادتها الوراثية أو خالل التعبير عنها .ومع ذلك فقد 
تطرأ أحيانًا بعض التغيرات الوراثية أو الحيوية المقصودة أو غير المقصودة على الكائن الحي ، حيث تكون أحيانًا 

التغيرات غير مرغوبة وأحيانا قد تكون مرغوبة وتعد مصدر قوة للكائن نفسه شريطة أن تصبح هذه الصفات  هذه
إن مصدر تلك التغيرات الوراثية التي تالحظ بين األفراد  الجديدة محكومة من قبل جينات الخاليا ومسيطر عليها.

الخلية تعتمد على البروتينات التي تمتلكها  . فجميع صفات Mutationالذين ينتمون إلى نوع واحد هو الطفرات 
وإن استبدال حامض أميني واحد على األقل بآخر ضمن السلسلة البروتينية قد يسبب عدم فاعلية البروتين المنتج ، 

ينتج عنه  DNAوبالتالي فان أي تغيرات في تتبايع البيورينات أو البرميدينات في ولو في جين واحد من جينات ال 
 ي تتابع األحماض األمينة في البروتين المنتج.إختالف ف

بغض النظر عما  DNAوعليه يمكن تعريف الطفرة بانها أي تغيير في ترتيب القواعد النيتروجينية على جزيئة ال 
 من جراء هذا التغيير .  Phenotypic expressionإذا كان هناك تغييرا ظاهريًا 

 DNA) وهو متكون من  genomeلمحتوى الوراثي للخلية يسمى مالحظة: يمكن القول أن مجموع المكون أو ا
خارج الكروموسوم مثل البالزميدات أو أي عناصر وراثية أخرى ( وأن مجموع المكون  DNAالكروموسمي و 

في حين أن الخائص المظهرية للكائن المعبر عنها  Genotypeالوراثي لكائن معين يمثل مايعرف بالطراز الجيني 
 . Phenotypeنة تؤلف مايعرف بالخصائص المظهرية في بيئة معي

 يمكن تقسيم الطفرات على أسس مختلفة :
 فباالعتماد على نوعية التبادل الحاصل بين القواعد النيتروجينية يمكن أن نقسم الطفرات إلى 

 
طفرات تبادل البيورينات أو البريمدينات             -1

 (Transition  أي هي الطفرات الناتجة من )
 Cو  Tأو بالعكس أو تبادل  Gو  Aتبادل ال 

أو بالعكس، وهذه الطفرات تحدث أكثر في 
الخصائص المكون الوراثي أو الطراز الجيني 

 Genotypeللخلية 
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وفيه تحل أو  Transversionطفرات االنتقال  -1
ذو حلقة  ببيريميدين ذو حلقتين بيورين استبدال

.  DNAواحدة أو العكس في الحمض النووي 
أن طفرات االنتقال أكثر حدوثا من يمكن القول 

ألن استبدال حلقة واحدة بأخرى أكثر  التبديالت
احتماال للحدوث من استبدال حلقة واحدة ببنية 
ذات حلقتين، كما أن لالنتقاالت احتمال صغير في 

دل التبو لطفرات اإنتاج استبداالت حمض أميني 
االنتقال ألن  طفرات عادة تأثير أكثر وضوحا من

 موضع 
ذا دل هأكثر تحمال لالنتقال من التبا -الكود انحالل والذي له نسبة كبيرة في -الثالث  الكودون  نوكليوتيد

أن تكون تلقائية أو لطفرات التبادل يمكن  .دل له احتمال كبير أن ُيشف ِّر نفس الحمض األمينيايعني أن التب
 .عوامل ألكلة أو إشعاع مؤين يسببها

 طفرات على أساس التغيير الحاصل في القواعد النيتروجينية التي ترتبط بالنواتج الثانوية لهذا التغيير:ثانيًا: تقسيم ال
: هي الطفرة التي تنتج عن تغيير قاعدة واحدة أو منطقة صغيرة على  Point mutationالطفرة الموضعية  -1

DNA رات تنتج غالبًا عن كيميائيات أو هو نوع من الطف يكون قاباًل لالصالح. ومثل هذه الطفرات غالبًا ما
وهو بمثابة تبديل  .وهي عبارة عن تبديل نوكليوتيد أحادي بواحد آخر. DNAأخطاء تحدث أثناء تضاعف 

 :هنالك نوعان من الطفرات النقطية . يمكن القول أن Gب A "حرف" كيميائي بآخر في "الجملة"، مثل تبديل
ببريميدين آخر،  بريميدين ببورين آخر، أو استبدال بورين وهو األكثر شيوعًا، يشير إلى استبدال :االنتقال - أ

 تضارب ازدواج القواعد أو حمض النيتروز االنتقال يمكن أن يحدث بسببو  Gب G أو Aب A مثل تبديل
 .نظائر القواعد المطفرة أو

 .أما التبدال فهو أقل شيوعًا وفيه يستبدل البورين ببريميدين، أو العكس :التبدال - ب
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84
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ُتعرف الطفرة الُمغلطة في علم الوراثة ب أنها طفرة موضعية أو :   Missense mutationالطفرات الخاطئة  -1
وهذا بدورة ينتج معين نقطية وذلك ألنها عبارة عن تغيير في نيوكليوتيدة واحدة خاصة بكودون لحمض أميني 

أن  أيعنه حمض أميني مختلف عن المقصود 
حيث تكون  هذا نوع من التبادل الغير مترادف

نقطة محددة من البروتين، الطفرة نقطية أي في 
واعتمادا على موقع هذا الحامض األميني في 
البروتين الجديد المتكون قد تكون الطفرة مقبولة 

acceptable  أو مقبولة جزئيًا أو غير مقبولة
unacceptable  وذلك اعتمادًا على وظيفة

البروتين الجديد المتكون. فاذا كان موقع الحامض 
ؤثر على البروتين الناتج من األميني المستبدل ال ي

حيث تركيبة الثانوي أو الثالثي وبالتالي ال يؤثر 
على وظيفة البروتين أو كان الحامض األميني آخر مقارب له بالصفات والخواص الكيمياوية فان الطفرة ستكون 

ي فان البروتين أي برغم تغير حامض أمين طفرة محايدة أو "هادئة" أو "صامتة" أو محافظةمقبولة وعنها تسمى 
لم يفقد خواصه ولم يتوقف عن أداء وظيفته ، أما إذا كان الحامض األميني في الموقع الفعال أو كان له تأثير 

هذه الطفرات المغلطة إن  في البناء الثانوي أو الثالثي للبروتين فان الطفرة ستكون من النوع غير المقبول.
مسؤولة عن بعض األمراض البشرية مثل مرض انحالل البشرة،  ،كما انها تجعل البروتين الناتج غير وظيفي

ي األنواع األكثر شيوعا لمرض الخاليا المنجلية، يتم استبدال النوكليوتيد العشرين فف ومرض الخاليا المنجلية.
. وهكذا، يتم استبدال GTGإلى  GAGمن جين "سلسلة بيتا " الخاص بالهيموجلوبين ويتغير الكودون من 

 -" E6Vالذي ُيشار إليه كطفرة " -وتاميك الحمض األميني السادس بالحمض األميني الفالين حمض الجل
 .وبذلك تم تغيير البروتين بالقدر الكافي لجعلة يتسبب في مرض الخاليا المنجلية

 : هي الطفرة التي يحدث فيها أستبدال أحدى القواعد النيتروجينة non-sense mutationالطفرة الهرائية  -2
بحيث يتحول هذا الكودون من مشفر لحامض أميني إلى كودون احدى  DNAعلى الكودون الموجود في ال 

 , UGA , UAAتكون الشفرات   mRNA وعند استنساخة على ال ATC, ATT, ACT  شفرات االنتهاء
UAG   وعندها ستتكون لدينا بروتينات ناقصة غير مكتملة او غير ناضجةpre mature poly peptide  

نسبة إلى  Opal codonأو  Ochre codon أو   Amber codon. أحيانا تسمى هذه الطفرات ب 
 العلماء الذين اكتشفوها 
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. ويمكن تقسيم DNAثالثًا :التقسيم الثالث هو الذي يحصل فيه إزالة أو إضافة القواعد النيتروجينية لشريط ال 
 هذا النوع من الطفرات إلى:

: الطفرات التي تحدث فيها شطب أو حذف قاعدة  Deletion mutationطفرات الشطب أو الحذف  -1
نيتروجينية أو أكثر من على شريط 

وهذا يؤدي إلى خطأ أثناء  DNAال 
قراءة أنزيم االستنساخ لشريط 

DNA  إذ أن القراءة سوف تزحف
قاعدة أو أكثر ) حسب الشفرات 
المشطوبة ( خالل عمليات 

 mRNAاالستنساخ وتكوين 
 mRNAلي يصبح الشريط وبالتا

مشفر ألنواع أخرى من االحماض 
االمينية لينعكس ذلك على ترجمته 

وبالتالي ظهور بروتين جديد بتسلسل مغاير من االحماض االمينية ومن ثم صفات مغايرة ألصل 
التسلسل.
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: يقصد بها الطفرات التي تحدث نتيجة إقحام قاعدة  Insertion mutationطفرات االقحام  -1
مما يؤدي إلى إختالف قراءة  DNAنيتروجينية أو أكثر في تسلسل النيوكلوتيدات على شريط 

 الكودونات وظهور ببتيدات بأحماض أمينية مغايرة.

 

 

 

 

 

 

 

 
 ومن هذه الطفرات: رابعًا: عالوة على ما سبق فان هناك أنواع أخرى من الطفرات التي ممكن أن تحدث

 Silent mutationالطفرات الصامتة -1
: المقصود بها حصول تغيير في 
ترتيب القواعد النيتروجينيةفي شفرة 
ما لحامض أميني بحيث يؤدي إلى 
شفرة وراثية ترمض لنفس الحامض 
األميني ) باعتبار أن بعض االحماض 
االمينة لها أكثر من شفرة وراثية ( 

وث تغيير في البروتين الناتج وهذا يحدث فقط لألحماض االمينية التي لها أكثر مما يؤدي إلى عدم حد
ومثل هذه الطفرات ليس لها تأثير على الصفات الظاهرية   من شفرة وراثية مثل الليوسين والسيرين.

 . phenotypesللكائن 
: مهي الطفرات التي عند حدوثها تؤدي إلى حذف أو suppressor mutationالطفرات المخمدة   -2

الناتج عن طفرة وراثية سابقة. أي أنها طفرة تلغي فعل طفره  phenotypesالغاء التعبير الظاهري 
إذا الكائن هنا يبدو على  wild typeظاهري وعودة النوع إلى أطله الطبيعي  سبقتها وأدت إلى تغيير

أنه كائن طبيعي يتبع اآلباء األوائل ولكن في حقيقة األمر هو كائن عانى من طفرتين .
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 المطفرات وأنواعها 

خلية الحية ، وذلك للكائن أو ال سبب تغير البنية الجينيةت ةأو فيزيائي ةكيميائيتعرف المطفرات على أنها عوامل 
، مما يزيد من تكرار الطفرات بشكل يفوق بالكائن( الخاص DNAفي المادة الوراثية )عن طريق إحداث تغيير 

الحد الطبيعي. وحيث أن العديد من الطفرات بإمكانها أن تسبب السرطان، تعتبر المطفرات أيضًا من 
 المسرطنات.

بداية يجب القول أن الطفرات التي تحدث للخاليا أو الكائنات الحية إما أن تحدث بصورة تلقائية ذاتية أي بدون 
تعرض الخلية أو الكائن المجهري ألي نوع من أنواع المطفرات الفيزياوية أو الكيمياوية . وأحيانًا تحدث الطفرات 

سواء كانت فيزياوية أو كيمياوية  mutagensمطفرات نتيجة تعرض الخلية أو الكائن لواحدة أو أكثر من ال
والتي غالبا ما تكون نادرة الحدوث وعشوائية  Induced Mutationوفي هذه الحالة فان الطفرات تسمى  

 ومن أهم العوامل التي تؤدي الى حدوث الطفرات التلقائية :

وقد  cosmic radiationنية األشعة الكونية : إن معظم لكائنات الحية تتعرض يوميا لالشعة الكو  -1
ظهر تأثير هذا النوع من الطفرات بشكل واضح جدا بعد أكتشاف االشعة السينية ودرست تأثيرها على 

 تركيب المادة الوراثية للخاليا الحية.
: وهي جزء من الضوء المرئي الذي يتراوح طولها  Ultra violate lightاألشعة فوق البنفسجية:  -2

 260نانوميتر. وقد وجد العلماء أن هذه األشعة وعند الطول الموجي –400 - 100الموجي بين 
تكون ذات تأثير تطفيري على االحياء المجهرية . إال أن تأثير هذه األشعة ) خصوصا ذات المصدر 

 أشعة الشمس ( يكون محدود جدًا بسبب  –الطبيعي 
خالل عبورها من الغالف الجوي للكرة األرضية وال يصل لألرض  أن معظم هذه األشعة يتم أمتصاصها - أ

 منها إال القليل جداً 
ليس لهذه األشعة القابلية على اختراق السطوح كما هو الحال في األشعة السينية وبالتالي فان تأثيرها  - ب

    يكون سطحي ومحدود على االنسان خصوصا داخل البنايات أو السيارة أو من وراء المالبس.
كما تعد بعض المضافات الغذائية و األدوية والعقاقير وأدغال الحشرات والمبيدات الزراعية من المواد  -3

أو ايقاف تضاعفه نهائيًا  DNAالمطفرة  وذلك من خالل قدرتها على إحداث خطأ في تضاعف ال 
 وكذلك إحداث خلل خالل عمليات االستنساخ أو الترجمة

عالوة لما سبق ذكره في النقاط أعاله فهناك المطفرات الكيمياوية التي يمكن أستخدامها في المختبرات  -4
إلحداث طفرة معين.مثل حامض النيتروز الذي يمتلك القدرة على إزاحة القواعد النيتروجينية من شريط 

DNA
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