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بسم اهللا الرحمان الرحیم

الخبر الوراثي

يمثل الخبر الوراثي مجموع الصفات الوراثیة الِخْلقیة التي تمیز النوع الحیواني أو النباتي ،تتمیز 
الكائنات الحیة بقدرتھا على التكاثر ، أثناء ھذه الوظیفة يتم انتقال الخبر الوراثي من اآلباء نحو 

:األبناء ثم إلى األحفاد
يتواجد الخبر الوراثي ؟فأين - 
ما ھي طرق انتقاله بین األجیال ؟- 
ما ھي  طبیعته ؟- 
كیف يحدد الصفة ؟- 

:الكشف عن تموضع الخبر الوراثي -1

تعتبر الخلیة الوحدة البنیوية للكائنات الحیة ، و تنقسم ھذه الكائنات  إلى متعددة الخاليا 
، و إلى وحیدة الخلیة عبارة عن خلیة تتكون من عدة خاليا شكلت أعضاء تقوم بوظائف متنوعة

واحدة تقوم بجمیع وظائفھا ، للكشف عن تموضع الخبر الوراثي نستعمل كائنا حیا وحید الخلیة 
.يدعى األسطابوالريا ، و ھو عبارة عن طحلب أخضر يعیش مثبتا فوق الصخور البحرية  

:1تجربة -أ

على مستوى الساق ، فنحصل على جزئ منوى و جزأ  غیر فتي أسطابوالريانقطع طحلب  
.في وسط عیش مالئم نزرعهى منو
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: 1نتیجة - ب

و يموت بعد مدةينحلىالغیر منوءالجز
المفقود و يستمر في الحیاة بصورة طبیعیةالسیتوبالزميالجزء المنوى يعید بناء الجزء

:1استنتاج - ب

مرار حیاة الخلیة النواة ضرورية الست
النواة ھي المسؤولة عن إعادة بناء األجزاء الستوبالزمیة المفقودة

:   2تجربة - ت

:في نوعینأسطابوالرياتوجد 
acetabularea acetabulum ذات القبعة

acetabularea crenulataالملساء  ، و 
.ذات القبعة المجعدة 

acetabulareaجزء منوى ل نأخد 
crenulata و جزء منوى لacetabularea

acetabulum و نغاير نواتھما
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:2نتیجة - ج

: 2استنتاج -ح
,شكل القبعة ، في حین لم يتدخل السیتوبالزم في تحديدھا تحددالنواة ھي التي 

ي حددت ھذه الصفة ، فالنواة إذا يمثل شكل القبعة صفة وراثیة لھذا النوع ، و النواة ھي الت
.ھي مكان تموضع الخبر الوراثي 

Gourdon1960أعمال : 3و نتیجة 3تجربة - خ
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: 3استنتاج -د

النواة موطن الخبر الوراثي 
السیوبالزم ال يتدخل في تحديد الصفات الوراثیة

.و إنما تبقى محفوظة فیھا التخصص الخلوي ال يفقد النواة باقي المعلومات الوراثیة ،

:االنقسام الغیر مباشر و انتقال الخبر الوراثي -2

، و فبمكن من تجدد األنسجة و من نمو الجسميمكن االنقسام الغیر مباشر من  تكاثر الخاليا
كل خلیة جديدة على نواة تحمل الخبر الوراثي للخلیة األم ؛ فكیف يتم ذلك ؟تحصل 

:د الخلیة النباتیة عن-1- 2

: مالحظة مجھرية لمقطع في جذر نباتي -أ

:يتكون الجذر من منطقتین 
متماسك في مقدمة الجذر ، يحفظ - 

منطقة االستطالة ، خالياه تفرز مواد 
حمضیة تمكن الخذر من التعمق في 

التربة 
منطقة االستطالة ، خالياھا منتظمة على - 

، و ھي المسؤولة عن نمو شكل أعمدة 
الجذر

:بالتكبیر القوي لمنطقة االستطالة نالحظ 
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:خاليا بمظاھر مختلفة  التظھر نواة 

، تسمى ھذه الكتلة محاطة بالغشاء النوويتضم النوية و ، Aنواة عبارة عن كتلة واحدة - 
صبغین 

Eنواة تحول فیھا الصبغین إلى خیوط عديدة-  ,D ,C, B تحتل مواضع محددة في
.الستوبالزم ، تسمى ھذه الخیوط بالصبغیات 

، يظھر بینھما فاصل يقسم الخلة إلى Fبعض الخاليا لھا سیتوبالزم ضخم و تضم نواتین - 
خلیتین 

: استنتاج - ب

تعتبر النواة المحتوية على الصبغین خلیة 
مستريحة 

غشاء سیتوبالزمي- 1
غشاء ھیكلي- 2
الزمسیتوب- 3
غشاء نووي- 4
صبغین- 5
نوية- 6

رسم تخطیطي لخلیة مستريحة 
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تحول الصبغین إلى صبغیات يعني دخول الخلیة في نشاط يؤدي إعطاء خلیتین بنتین 
.مستقلتین ، ھذا النشاط يعرف باالنقسام الغیر مباشر 

مرحلة االستراحة أو السكون و مرحلة االنقسام الغیر : ل حیاتھا بمرحلتین تمر الخلیة خال
:مباشر ،  تتعاقبان على شكل دورة تسمى دورة خلوية 

:مراحل االنقسام الغیر مباشر - ت

:االنقسام الغیر مباشر نشاط متواصل يتم عبر أربعة مراحل  رئیسیة 

 المرحلة التمھیدية  :

، تتالشى النوية ، و يختفي الغشاء النووي ، كما بعدد معین ین إلى صبغیات يتحول الصبغ
مع  ھذه المرحلة شبكة من الخیوط البروتینیة مكونة المغزل بالموازاة يظھر في الستوبالزم 

.بعد اختفاء الغشاء النووي بواسطة ألیافھا الصبغیةالاللوني ، تتعلق به الصبغیات
:ین عدد الصبغیات في خاليا أنواع مختلفة نباتیة و حیوانیة تبین الوثیقتین التالیت
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و الطبیعیین عند جمیع أفراد نفس النوع اثابتمتغیر من نوع إلى آخر ، و يكون عدد الصبغیات
.صیغة صبغیةعدد صبغیات النوعيسمى

یة الصیغة الصبغیة زوجي و تسمى ھذه األنواع بثنائالصبغیات عددعند ھذه األنواع نالحظ أن 
:و نكتبھا على الشكل التالي .2n، نرمز إلیھا ب 

n = 46 2:اإلنسان 
n = 70 2:البقر 

n = 24 2:الطماطم 

عزل صبغیات النوع و تصنیفھا حسب شكلھا و قدھا يمكن من إنجاز الخريطة الصبغیة للنوع ، 
: و للرجلفلنالحظ الخريطة الصبغیة للمرأة

د المرأة تتوزع الصبغیات على شكل أزواج ، عن
صبغیات كل زوج متشابھة تماما مع بعضھا و 

يسمیان مماثالن 

زوج صبغي مماثل 23عند المرأة نجد 



8 assilah.com-www.svtKAMMAH Mohamed

غیر مماثل يختلف عن بعضه بالقد 23زوج صبغي مماثل ، و زوج صبغي 22عند الرجل نجد 

الذكر عن األنثى ، و يسمى بالصبغیات الجنسیة ، يكون يمكن ھذا الزوج الغیر مماثل من تمییز 
، أما باقي XYو غیر مماثل عند الذكر و يسمى XXھذا الزوج مماثل عند األنثى و يسمى 

autosomesاألزواج الصبغیة المماثلة و المتشابھة بین الجنسین فتسمى صبغیات الجنسیة 
.Aنرمز إلیھا ب 

:طريقة مفصلة تبین الجنس ، فنكتب مثال يمكن كتابة الصیغة الصبغیة ب

:عند الطماطم :                         عند البقر  : عند اإلنسان 
2n=11AA+XY:حب اللقاح n = 34 AA + XY 2: الثور n = 22 AA + XY 2:الرجل 
n 2: البقرة n = 22 AA + XX 2:المرأة  = 34 AA + XX 2:المدقةn=11AA+XX
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نجد عددا فرديا من الصبغیات و البكتیريا عند بعض الكائنات كالفطريات المجھرية:ملحوظة 
. nو نرمز إلیھا ب .فتسمى أحادية الصیغة الصبغیة 

 المرحلة االستوائیة :

تنتظم الصبغیات وسط المغزل الاللوني 
نة الصفیحة االستوائیة ، يظھر كل مكو

صبغي منشطر إلى ُصبْیِغیین يجمع 
تنبعث منه األلیاف بینھما جزيء مركزي

.الصبغیة 
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 المرحلة االنفصالیة:

كل واحد ما ، و يھاجرالصُّبْیغیین عن بعضھينشطر الُجزْيء المركزي لكل صبغي ، فینفصل
.منھما نحو أحد قطبي الخلیة ، تسمي ھذه العملیة بالصعود القطبي 

و تتكون مجموعتین صبغیتین في قطبي .في نھاية ھذه المرحلة يتالشى المغزل الاللوني 
الخلیة 

 المرحلة النھائیة :

يكتسب الغشاء إلى صبغین ، من الصبغیات المنفصلةتتحول صبغیات كل مجموعة قطبیة
النووي و النوية ، و في وسط الخلیة يتم بناء حاجز يفصل بین النواتین و يقسم الخلیة األم إلى 

.خلیتین بنتین 
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:خالصة - ث
يعطي االنقسام الغیر مباشر انطالقا من خلیة أم خلیتین بنتین لھما نفس عدد صبغیات الخلیة 

يحافظ على عدد الصبغیات من جیل إلى الوراثي وينقل الخبراألم  ، فاالنقسام الغیر مباشر
آخر 

انقسام غیر مباشر
خلیة أم                                                          خلیتین بنتین لكل واحدة 

2 n = 62 n = 6

بعد كل انقسام تدخل الخلیة في مرحلة االستراحة حیث تنمو و تزداد بھا كمیة السیتوبالزم ، 
حسب دورتھا الخلوية ، بعد كل دورة خلوية ثم تبدأ من جديد في االنقسام الغیر مباشر ، 

خلیة بنت بنفس عدد 2nدورة خلوية سوف يیكون nيتضاعف عدد الخاليا ، و بالتالي بعد 
. صبغیات الخلیة األم 

:  عند الخلیة الحیوانیة -2- 2

بعد مرحلة االستراحة تدخل الخلیة الحیوانیة في االنقسام الغیر المباشر الذي يتم بنفس 
:المراحل التي تم بھا عند الخلیة النباتیة ، مع اختالفین رئیسیین 

 مصدر المغزل الاللوني:

و يتكون خلويا يسمى الُجسْیم المركزيسیتوبالزمیا متلك الخلیة الحیوانیة المستريحة عضیا ت
من مريكزان
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شعة متحوال إلى نجمیه أثناء المرحلة التمھیدية يتضاعف الجزيء المركزي  ،و يحاط كل واحد بأ
، تتباعد النجمیتان منسجتین بینھما خیوط المغزل الاللوني ،الذي تعلق به الصبغیات عند 

.اختفاء الغشاء النووي 

 طريقة إنجاز المرحلة النھائیة:

في غیاب غشاء ھیكلي صلب ، فإن المرحلة النھائیة تتم عن طريق االختناق االستوائي و 
السیوبالزمي عند استوائه فیتقارب الجانبان و يلتحمان فتنفصل الخلیتان ذلك بتضیق الغشاء
.البنتان عن بعضھما 

اختناق
استوائي
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:الطبیعیة الكیمیائیة للخبر الوراثي -3

:وراثي الكشف عن الطبیعة الكیمیائیة للخبر ال-1- 3

Griffith1928أعمال -أ

یقة ،و دق20استعمل البكتیريا التي تتمیز بسرعة تكاثرھا و بدورة خلوية قصیرة ال تتعدى 
حلقيصبغي واحدخبرھا الوراثي الذي يمثله 

Sمكورة رئوية وRالمسببة لاللتھاب الرئوي ،مكورة رئوية نوعین من البكتريا Griffithعزل 
و بغیاب ھذه العلیبة Sيختلف الشكالن بوجود علیبة تحیط بالغشاء السیتوبالزمي عند النوع 

.Rعند النوع 
: النوعین في التجارب التالیة Griffithاستعمل 

.

:إلى Griffithتوصل في نھاية أشغاله

؟حیةRبكتريا إلىمقتولة  Sفكیف تحولت 
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:Avery1944أعمال -ب

حیةSإلى حیةRال الدھون و ال السكريات و ال البروتیدات مسؤولة عن تحول البكتیريا 

ADNبعد ھذه التجارب تم اكتشاف مادة جديدة تدخل في تكوين نواة الخاليا سمیت فیما بعد 
زيم النوعي المناسب  من العصارة بعد عزل األنھذا االكتشاف و أعاد تجربته Averyاستغل 

:البنكرياسیة لعجل 

ADN من الشكل اتحول البكتیريھو المسؤول عنR إلى الشكلS، تسمى ھذه الظاھرة
بالتحول البكتیري ADNالتي تتم في وجود 

و بالتاليADNوجود أو غیاب العلیبة عند ھذا النوع من البكتیريا يمثل صفة وراثیة حددتھا 
.ADNخبر الوراثي إذا ھو عبارة عن فال

:آلیة التحول البكتیري -ت

الظروف المناسبة من حیةRفي دم الفأر تجد البكتريا 
حیث القیت و درجة الحرارة  للتكاثر باالنقسام الغیر 

على مضاعفة صبغیھا حیةRمباشر ، فتعمل البكتريا 
راثي ، فتسلط و إعداد نسخة ثانیة من خبرھا الو

و تجزئ صبغیھا إلى قطع Sجثة أنزيمات على  
تستعملھا في إنجاز النسخة الثانیة من الصبغي ، و 

ضمن الصبغي الجديد الذي Sبذلك تدمج المعلومة 
Sتحصل علیه إحدى الخلیتین البنتین ، فتظھر البكتريا 

.حیة 
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:استنتاج -ث

، و ھو مجزأ إلى قطع ، كل قطعة مسؤولة عن صفة محددة ، ADNعن الخبر الوراثي عبارة 
.المسؤولة عن تحديد صفة بالمورثة ADNتسمى ھذه القطعة من 

:تكاثر العاثیات -ج

العاثیات عبارة عن فیروسات تتكاثر بالتطفل على البكتريا 

:تتكاثر العاثیات عبر مراحل 
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ث العاثیة على سطح البكتیريا بواسطة األھداب تتتب: 1
الفیروس ADNتحدث األشواك ثقبا في الغشاء البكتیري ، تضخ عبره البروتینات المتقلصة : 2

في سیتوبالزم البكتیريا 
البكتريا إلى وحدات ADNالفیروس ADNيجزئ : 3
الفیروس ADNلبناء عدة نسخ من ADNتستعمل وحدات : 4
تركیب عضیات الفیروس و تشكل عاثیات جديدة : 6- 5
تفجیر غشاء البكتیريا و انطالق العاثیات للتطفل على  بكتريات جديدة : 7

:ADNالخبر الوراثي عبارة عن - 3-2

:التكوين الكیمیائي –أ 

ADN بة من وحدات كل وحدة عبارة عن مادة مركالحمض النووي الريبوزي ناقص أوكسجین
. تسمى نیكلیوتید 

C5سكر  خماسي الريبوز ناقص أوكسجین : عناصر 3كل نیكلیوتید يتكون من  H10 O4

H3PO4حمض فوسفوري   

قاعدة آزوتیة 

:لتي تحملھا ،  فنمیز تختلف النیكلیوتیدات فیما بینھا بنوع القاعدة اآلزوتیة ا
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Tالتیمینوزين التي تحمل قاعدة التیمین ، و نرمز إلیھا ب 
A، و نرمز إلیھا ب دنینالتي تحمل قاعدة األاألدينوزين 
G، و نرمز إلیھا ب جوانینالتي تحمل قاعدة الالجوانوزين 

C، و نرمز إلیھا بسیتوزينالتي تحمل قاعدة الالسیتوزنین 

: ADNبنیة -ب



18 assilah.com-www.svtKAMMAH Mohamed

:الحل 

متساوية مع Cكمیة و  Tة متساوية مع كمیAعند األنواع المدروسة نالحظ أن كمیة - 1
.Gكمیة 

2 -

تتغیر من نوع إلى آخر 

عند األنواع المدروسة 1ثابتة في القیمة 

: ADNخاصیتین ل - 3

ADN =0.34 X 24 =8.16 nmالطول النظري لقطعة -ب- 4
الطول النظري ھو ضعف الطول الحقیقي - ت- 4

ال يكون على شكل سلسلة منفردة من النیكلیوتیدات  و إنما على ADNنستنتج أن 
. شكل  سلسلة مزدوجة من النیكلیوتیدات 
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ذات ، أن تكونللخاصیتین المذكورتین ADNلكي تستجیب Watsonو Crickافترض
فADNذراعین متوازيین و متكاملین ، و ذلك بفضل التكامل بین القواعد اآلزوتیة المكونة ل 

A متكاملة معT وC متكاملة معGان  بینھما بروابط ھیدروجینیة رتبطو ت.
و ھو عبارة عن سلسلة مزدوجة لولبیة ذات ذراعین متوازيین و ADNبنیة وضعا  نموذجا لو 

.تجمع بینھما روابط ھیدروجینیةمتعاكسین  
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: من الصبغین إلى الصبغیات -ت

خیوط على شكلالصبغین يظھر 4000Xبتكبیر 
تسبح في الجبلة النووية ADNمن متشابكة 

أجساما متباعدة تسمى نیكلیوزوم  و ھي عبارة الصبغین حملي220000Xالتكبیر القوي ب
.التف حول  بروتینات تسمى الھیستون ADNعن 

:مالحظة الخیوط الصبغینیة قبیل االنقسام الغیر مباشر تظھر 

.ADNفي نقط محددة مكونة عیینات التضاعف ، التي يتم في مستواھا مضاعفة ADNيفتح 
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ة عندھا تفرز الخلی. بح كل صبغي مكون من ُصبْیِغیین صيADNعندما تتضاعف كل خیوط 
.ھیاكل بروتینیة تلتف حولھا خیوط الصبغین و بذلك يتحول الصبغین إلى صبغیات 

و حتى ال تتشابك و يسھل تنقلھاADNالھدف من ھذه العملیة ھو تقلیص طول خیوط 
. خالل االنقسام الغیر مباشر اقتسامھا بین الخلیتین البنتین 
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: خلوية خالل الدورة الADNتطور كمیة - ث

.ساعة 20مدة الدورة الخلوية - 1
في أكبر مدة في الدورة الخلويةساعة 19أو السكون تستغرق مرحلة االستراحة- 2

.حین يتم االنقسام الغیر مباشر في ساعة واحدة فقط 
:فترات3يمكن تقسیم مرحلة االستراحة  إلى - 3

ADN =Qتكون خاللھا خیوط الصبغین منفردة و كمیةG1مرحلة + 
في التضاعف ADNتظھر خاللھا عیینات التضاعف فتبدأ خالھا خیوط Sمرحلة + 
و جمیع الصبغیات تتكون2Q= قد تضاعفت و أصبحت كمیتھا ADNتكون جمیع G2مرحلة + 

.من ُصبْیِغیین 

4 -
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:و ھیئة الصبغیات حسب دورة  ADNتتطور كمیة - 5
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: ADNآلیة تضاعف - 3-3

: Sttahlو Messelsonأعمال-أ

1 -
ADN ثقیل ألنه مكون من نیكلیوتیدات تضم اآلزوت  الجیل األمN15

ADNباآلزوت  نیكلیوتیداتألنه ھجین يضم الجیل األول متوسط الثقلN15 و أخرى باآلزوت
N14الطبیعي 

ADNنیكلیوتیدات باآلزوت   يضم  خفیف الجیل الثاني متوسط الثقل وN14

ADNتظھر عیینات النسخ التي يتم على مستواھا مضاعفة Sخالل المرحلة - 2
، ADNالموجودة في الوسط لمضاعفة الطبیعیة النیكلیوتداتالخلیة األمفتستعمل 
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للحصول ، و استعمال النیكلیوتیدات الطبیعیة N15و N14ھذا الجیل يضم ADNفأصبح 
:الخفیف ADNعلى الجیل الثاني أعطى 

:  استنتاج - ب

:عبر مراحل ADNيتم تضاعف 
فیتباعدان و تظھر عیینات  ADNبین ذراعي الھیدروجینیةتقوم أنزيمات بكسر الروابط + 

التضاعف 
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لتركیب ذراع مكمل لكل النیكلیوتداتبولیمراز باستعمال ADNأو ADNيقوم أنزيم تضاعف + 
و ذلك باالعتماد على التكامل الموجود بین القواعد أصلي مستعملة إياه كقالب ، ADNذراع 

نحو3‘و ذلك في اتجاه محدد من الطرف . Gأمام كل Cو Aأمام كل Tاآلزوتیة فتضع 
.5‘الطرف 
ذراعا كان عند األم و ذراعا جديد التكون مكمال ADNيحمل كل جیل في عند البكتیريا ، و ھكذا 

.semi conservatifبأنه نصف محافظ ADNتضاعف Stahlو Messelssonو صف له ، لذلك

تام في التكوين اتشابھاألجیال الثالث تظھر ADNمقارنة التسلسل النیكلیوتیدي ل 
، و بالتالي نفس الخبر الوراثي األجیال الثالثADNالنیكلیوتیدي ل 

n، فتكون بكتیريا الجیل عبر األجیالADNيؤدي االنقسام الغیر مباشر إلى المحافظة على 
البكتیريا  األم  ، لذلك نصف االنقسام الغیر مباشر بأنه آلیة للتكاثر المطابق ADNتحمل نفس 

reproduction conforme
انطالقا من خلیة أم نحصل إذن باالنقسام الغیر مباشر على أفراد لھم نفس عدد الصبغیات ، 

، يسمى ھؤالء األفراد المتشابھین فیما بینھم  و نفس المعلومات الوراثیةADNنفس كمیة 
.clôneباللَّمَّة 

:ملحوظة -ت

تتم عملیة التضاعف عند نبتة الفول أن Taylorتوصل 
يتكامل الذراعین ADNبطريقة محافظة ، فبعد مضاعفة 

الجديدين مع بعضھما و الذراعین القديمین بعد 
التكوينفیظھر صبیغي قديم و صبیغي جديد،بعضھما
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:و الطفرة مفھوم المورثة و الحلیل- 3-5

: تجربة -أ

يتكون من ( mm )دنیوي المتوحشة العیش على وسط زرع Esherishia coliتستطیع البكتريا 
و في غیاب أي مضاد حیوي، فتتكاثر باالنقسام الغیر مباشر و تعطي غراء ماء و أمالح معدنیة 

، انطالقا منھا نأخذ عینة و نزرعھا في أوساط مختلفة  تسمى ھذه العملیة لمة بكتیرية 
، ونرى تطور البكتیريا في كل وسط  repiquageبالتشتیل 

:  نتیجة - ب
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:تحلیل -ت

ظھرت مستعمرة ضخمة من البكتیريا ، في الوسطmmفي الوسط : 1تشتیل - 
+ streptomycinemmبسبب المضاد الحیوي ، ھذه ة لم تظھر أية لمة بكتیري

تمثل الصفة األصلیة أو المتوحشة للبكتیريا ، نرمز إلیھا streptomycineالحساسیة ل 
.Strept Sب 

ظھرت مستعمرة ضخمة من البكتیريا ، ، في الوسطmmفي الوسط : 2تشتیل - 
 -+ streptomycinemm للمضاد ظھرت  لمات بكتیرية صغیرة ، اكتسبت البكتريا مقاومة

الحیوي ، ھذا التغیر المفاجئ في الصفة الوراثیة يسمى طفرة ، و تسمى الصفة 
.Strept Rالجديدة بالصفة الطافرة ، نرمز إلیھا ب 

ظھرت مستعمرة ضخمة من البكتیريا ، في الوسطmmفي الوسط : 3تشتیل - 
 -+ streptomycinemm ظھرت  لمة ضخمة من البكتیرياStrept Rالطافرة ، الصفة

.أصبحت جزءا مستقرا من الخبر الوراثي و انتقلت من جیل إلى آخر 

:استنتاج -ث

تسمى مورثة ADNتحدد كل صفة وراثیة بواسطة قطعة من 
يمكن للموثة أن تخضع لطفرة معطیة مظھرا جديدة لنفس الصفة الوراثیة ، تسمى مختلف 

:المظاھر لنفس الصفة الوراثیة بالحلیالت 

مجموع الحلیالت الموجودة عند الفردgénotypeيسمى نمط وراثي 
مجموع الحلیالت التي تظھر على الفردphénotypeيسمى مظھر خارجي 
.مجموع الحلیالت الموجودة عند النوع  génômeيسمى ذخیرة وراثیة 

: الطفرة -ج

قائیة ، وراثیة و و تكون فجائیة ، تلالمورثة ،ADNالطفرة ھي كل تشوه يمكن أن يصیب
.مستقرة 

: أنواع رئیسیة من الطفرة 3نمیز 

 طفرة االستبدال ، تنتج عن تغیر
و يكون ADNنیكلیوتید بآخر في 

مفعولھا محلیا ال تؤثر على 
تسلسل باقي نیكلیوتیدات 

المورثة 
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 تنتج عن ضیاع نیكلیوتید ،طفرة الضیاع
تؤدي ھذه،ADNأو أكثر من متتالیة 

:الطفرة إلى تغیر ترتیب النیكلیوتیدات 

 عن إضافة تنتج : طفرة اإلضافة
، تؤدي ADNأو أكثر إلى نیكلیوتید

ھذه الطفرة إلى تغیر ترتیب 
النیكلیوتیدات

:ملحوظة - ج

وإذا حدثت ،من الدورة الخلوية Sخالل المرحلة حدوث الطفرات في الطبیعة يكون تلقائیا و ناذرا 
الطفرة فإنھا تصبح وراثیة 

أما في الظروف التجريبیة فیمكن رفع احتمال  ظھور الطفرة  بتعريض الكائن المدروس ألحد 
, rayons X  , rayons UV , rayons lazer.أنواع اإلشعاعات 

تحديد النمط الوراثي للبكتبريا:تطبیق -د

الذي يوفر لھا الماء m mالعیش في الوسط الدنیوي  تعتبر البكتیريا المتوحشة قادرة على
األمالح و الغلیكوز كمصدر للمادة العضوية ، فتستطیع تركیب األنزيمات الضرورية إلنتاج ما تحتاج 

: مثال إلیه من باقي أنواع المادة العضوية 

ي تفقد القدرة على عند التعرض لطفرة تفقد البكتیريا القدرة على إنتاج أنزيم أو أكثر و بالتال
.، إال إذا أضیفت له المادة أو المواد التي ال تستطیع تركیبھا m mالعیش في الوسط 

أو + لكتابة النمط الوراثي للبكتريا  المتوحشة نستعمل إسم الحلیل المتوحش  مع عالمة 
.- إسم الحلیل الطافر مع عالمة 
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:الحل

النمط الوراثياللمة البكتیرية
1T- B+ P+

2T- B+ P-

3T- B- P+

4T+ B+ P+

:تعبیر الخبر الوراثي -4

:الكشف عن العالقة صفة بروتین و مورثة بروتین - 4-1

: مالحظة -أ 
الدم عن وجود كريات حمراء طبیعیة و أخرى مشوھة في دم المريض ، يرجع ھذا ينتج فقر 

.التشوه إلى المكون الرئیسي لستوبالزم الكريه الحمراء و ھو خضاب الدم 
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:تحلیل -ب 

يحتل أرجاء شكل الكريه الحمراء يمثل صفة ،يحددھا خضاب الدم الذي ھو عبارة عن بروتین
.، فتشوه الكريه الحمراء يعني تشوه البروتین الذي يحمله السیوبالوم

:إخضاع الخضاب الطبیعي و الخضاب المشوه للھجرة الكھربائیة يظھر 

فة الھجرة يدل على اختالف بروتین الخضابین اختالف مسا
، نجد اختالفا على HBSو خضاب الدم المشوه  HBAعند مقارنة خضاب الدم الطبیعي

حمض الغلوطامیك في الخضاب الطبیعي يقابله الفالین في : مستوى حمض آمیني واحد 
.الخضاب المشوه 

ى الموثة التي تحدد تركیب خضاب الدم ، و للبحث عن مصدر تشوه ھذه الصفة علینا الرجوع إل
تختلف المورثة الطبیعیة عن المورثة الطافرة بنیكلیوتید : 11ھي موجودة على الصبغي رقم 

. الطافرةADNفيAالطبیعیة و ADNفي Tواحد ، نجد 
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:استنتاج -ت

الصفة  ، إذ كل طفرة تمس نستنتج العالقة الوثیقة بین المورثة و البروتین  ، و بین البروتین و 
.المورثة تؤدي إلى تشوه البروتین فتصبح الصفة مشوھة 

:آلیة تعبیر الخبر الوراثي -2- 4

في نواة الخلیة ، أما عملیة تركیب البروتینات ADNالخبر الوراثي عبارات مكتوبة على شكل 
نوع مختلف من 20وتینات من تتكون البرفتتم بواسطة األجسام الريبیة في الستوبالزم ،

:األحماض اآلمینیة ، و عن بعضھا في 
عدد األحماض المكونة لھا - 
ترتیب األحماض اآلمینیة- 
نوع األحماض اآلمینیة المكونة لھا- 

ھذه المعلومات المتعلقة بالبروتین توجد في المورثة المسؤولة عن تركیب البروتین ،فكیف يتم 
؟يبوزوم المركب للبروتینالنواة و الرADNالتواصل بین 

:النواة و الجسم الريبي ADNضرورة وسیط بین - 2-1- 4

:الكشف عن الوسیط  : تجربة -أ

نضع أمیبة في وسط يحمل مادة  األوراسیل المشع ، فتنتشر األوراسیل من الوسط إلى 
، عندما تصبح النواة مشعة باألوراسیل ، نخرجھا من الخلیة و سیتوبالزم الخلیة و إلى نواتھا

.نزرعھا في سیتوبالزم أمیبة طبیعیة مزالة النواة 

:نتیجة -ب
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:استنتاج - ت

.يتم التواصل بین النواة و السیوبالزم عن طريق مادة يدخل في تكوينھا األوراسیل 
.ARNعزل ھذه المادة و تحلیلھا بین أنھا عبارة عن حمض نووى سمي  

ARNختلف عن حمض نووي ريبوزي ، يADN بوجود الريبوزC5H10O5

.، و وبوجود قاعدة األوراسیل عوض التیمین C5H10O4عوض الريبوز ناقص أكسجین 

ARNب ARNنسمي ھذا يمثل ھذا الوسیط رسالة النواة إلى الجسم الريبي ، لذلك 
.، تركیبه من طرف النواة يسمى باالستنساخ ARNmالرسول و نرمز إلیه ب 

: االستنساخ - ث

بكسر الروابط الھیدروجینیة ADNعندما تريد الخلیة تركیب بروتین معین ، تقوم أنزيمات فتح 
ن ، ثم يقوم األنزيم الناسخ أو و يتباعد الذراعیADNعلى مستوى المورثة المطلوبة ، فیفتح 

بولیمراز باستنساخ الذراع المنسوخ الحامل للمعلومة الوراثیة ، و ذلك باستعمال ARNأنزيم 
،Gأمام كل Cفتوضع , و باالعتماد على التكامل بین القواعد اآلزوتیة ARNنیكلیوتیدات 

A أمام كلT و ،U أمام كلA. 5نحو ' 3و ذلك في االتجاه من'
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وبالزم لیستقبلھا و تخرج إلى الستADNعن ARNmعند نھاية االستنساخ ، تنفصل  
وزومالريب

:ضرورة رمز وراثي - 2-2- 4

ARNm رسالة مكتوبة بأربعة حروفA , C , G , U حرف أي عدد 20، البروتین عبارة مكتوبة ب
ن البروتینات ، فكیف يتم التنسیق بینھما ؟ األحماض اآلمینیة المتدخلة في تكوي

ترمز إلى ARNmنیكلیوتیدات من 3اصطناعیة أن كل ARNmبینت عدة تجارب باستعمال 
.حمض آمیني واحد ، و تسمى وحدة رمزية 

.ثالثي مختلف64= 43نیكلیوتیدات يمكن إنجاز 4و ھكذا فانطالقا من 
اسبة للثالثیات النیكلیوتیدية مكن من وضع جدول للرمز الكشف عن األحماض اآلمینیة المن

وحدات 3ترمز إلى األحماض اآلمینیة ، و codonثالثي أو وحدة رمزية 61الذي يضم . الوراثي  
.STOPبدون معنى أو وحدات 
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: الترحمة -4-2-3

ARNtيسمى ARNمن في الستوبالزم بمساعدة نوع آخرالريبوزومعملیة يقوم بھا 

:الناقل ARNأو 

، و يوجد على شكل وحدتین ARNrيسمى ARNيتكون الريبوزوم من بروتینات و نوع من 
صغرى و كبرى 
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الوحدة و ينقله إلى كل نوع يثبت حمض آمیني معینARNtنوع من 61يوجد في السیتوبالزم  
عن طريق التكامل بین الوحدة الرمزية ل و يتم التعرف علیھاARNmعلى ةالمناسبالرمزية
ARNm و الوحدة المضادة لARNt.

:تتم عملیة الترجمة عبر سلسلة من المراحل 

الموجودة عند AUGبدئیةتكون دائما على مستوى الوحدة الرمزية ال: مرحلة البداية - 
الحامل ARNtو استقبال أول ARNmمع بوزومالوحدة الصغري للريبالتحام . 5’الطرف 

للمتیونین
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يتم خاللھا بناء الرابطة الببتیدية بین الحمضین اآلمینیین المتجاورين ، : مرحلة االستطالة 
و ذلك الناقلة له و التنقل بوحدة رمزية واحدةARNtاآلمیني األول عن ثم فصل الحمض

.و بذلك يتركب تدريجیا البروتین .3’نحو الطرف 5’في اتجاه واحد من الطرف 

كون عند مصادفة إحدى الوحدات الرمزية بدون معنى ، فینفصل ت: مرحلة النھاية - 
.و تنتھي الترجمة ARNmعن الريبوزومو ينفصل ARNtالبروتین عن آخر 


