الجلسة السادسة

الظفرات ()MUTATIONS
هييت دالييجتغ ردت يخجغ تطرأييل دظي أخ ايير جيسييطغي جيؾ جص ييل صفت ييخ ييؽ لرييطهي رحييتطغ جي ييطهؽ جيحييت رهييت دحييج
جيظال عل ردؾ

شدييالل

ييأ ال صييت

الخ جألر طل.

تصظيف الظفرات:
يطكن تصظيفها كطا يلي:

أوالً :حدب التغيير في تركيب الطادة الوراثية:
-1

طتخجغ حالت ل :هت داػ جيفالجتغ رجيفت خجغ جيستطرأل جيفت دظ أخ ار:
 .Aأ ججغ جيرالت طغ :يظاق ا هط جسؼ جيفزط ف.
 .Bدخك ب جيرالت طغ :يظاق ا هط جسؼ جيذحرذ جيرالتت أر جيفت خجغ جيرالت ل.

-2

طتخي ؾ ص ل :دحج

نف جل جيفت خ جيحي يظ أخ ار جيفخك ب جيجديأت ياسؾ صل شهط:

الظفرة الظقظية :استبدال أي زوج قاعدي بآخر ومظها:
 -Iجيظتخي جيفحؾي ل  :Transition mutationجسفالججل خيس جيؽ ال خيس جيؽ T

 Cأر بطيعكذ ر ؽ ؾ يؽ إير ؾ يؽ A G

أر بطيعكذ.
 -IIجيظتخي جيسدفعخ ل  :Transversion mutationدت خ ؽ خيس جيؽ إير ؾ يؽ أر جيعكذ
A

 Gإير T

.C

يسكؽ أن نحرل ؽ جيحطيف ؽ جيدطبقف ؽ  Iر  IIار صالصل جحفسطتغ:
 جيظتيخي جيخططأييل  :Missense mutationدت ييخ جيييدرق جيقط ييجي يا ي  ,DNAإن دت ييخ  Aصييت جي ي  DNAييييغي إييير دت ييخ صييت جي ي mRNAريشفج حسض أ شت رجيج.
 جيظتيخي جيسييل جيسعشيير ( Nonsense mutationنييطدج ت عشيير يي  :جسييفالججل  Gإييير  Tصييت جي ي  DNAي رييالف صييت جي ي mRNAإشيط ي دؾفيف رلطيفيطيت ت يفيخرؼ إيير يخرد ؽ ,ييحيػ صيإن دذيك ل هيحا جيداديال دفؾفيف فاليل جهفسطيهيط ,دؾفتيط دط يطك .كاسيط كيطن
جيخظأ الك جكخ كاسط أحالف ؽ جيرعب ار هحج جيسؾ

أن يكؾن ي صعطي ل ار دأغيل رعطهت

 -جيظتخي جيرط فل  :Silent mutationدت خ جيدرق جيقط جي ياسؾ

شج دسطم جيفذك ل.

كأن يفحؾل  cctإير  cccرلطيفيطيت ت يكيؾن هشيطغ دت يخ صيت

جيالخرد ؽ .هحا جيظتخي ددسر بطيظتخي جيرط فل ألن ت دالحظ آصط هط .ثالك إذج دت يخ أحيج جيحسيؾأل جأل ش يل صيت جي يؾغرن إيير حسيض
سطصيل ألحيج جيحسزي ؽ جيليخيؽ ,يسكييؽ أن ت يييغي ذيييػ إيير أي دت ييخ ييحكخ .أي أن جيشييطدج ت يفت يخ ,رلطيفييطيت ت يسكيؽ جهفذييط
جيظتخي جيفت حجصت عطهخيطك ,جرن فطبعل جيفدادل جيش كا ؾد جي أي نحرل ار شتخي يسؾ صيل دعظيت نتيذ جيسعشير أر جيشيطدج ر دديسر
.Samesense
 :Frameshift mutation -IIIإ طصل  Insertionأر حح
هسط يسكؽ أحجج

طتخجغ إ ط بطيحح

التقانات الحيوية

 Delationزرق فط جي ياسؾ

أر جإل ججل أر جإلغلطل رجيفت دحج

رلطيفطيت إ ظطء خرد ؽ رجيج.

بذكل طال عت غرن دأص خ ط ل دالب.
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أنواع الظفرات الظقظية

أشكال الظفرات الطختلفة.

 طفرات سكر الـ  DNAوالـ  :RNAيحفيؾي جي ي  DNAغر يطك اير جيديكخ جيخياليؾز شقيؾك جألركديج ؽ ري يؽ صيت بعيض جيحيطتغيؾرج جتك ش جيخيالؾز رأح طنطك جت ج شؾز صت جيخاليط جيثجي ل جيسدغررل صت جيؾسط جيرشعت أر جيسطنؾز صت إحجى طتيخجغ آهيل جيجيخجص ؼ
 .SP8ركييحيػ يسكييؽ إ ييطصل ذ ي أركدييج ؽ صييت جيسكييطن  '2إييير جيخيالييؾز شقييؾك جألركدييج ؽ جيسؾرييؾغ صييت جيي ي  DNAأر ند هييط ييؽ
جيخيالؾز صت شخيط جيي  RNAنف جل بعض جيعؾج يل جي س طه يل رجيت ديطه يل جيسؾييجي ياظتيخجغ .ريييغي دت يخ جيديكخ صيت ريديء جي ي DNA
أر جيي  RNAإير دت خ صت هشجسفهسط رلطيفطيت إير دت خ صت جيشدخ رجيفخرسل رجيالخرد شطغ جيسفذكال.
 طفـــرات أســـس الــــ  DNAوالــــ  :RNAيسكييؽ ألسييذ جيي ي  DNAرجيي ي  RNAأن دألييح ييجي أشييكطل سطهالييل خفاتييل ييؽ شييكاهطجألسطست رجيظال عيت جأل شيؾ  NHرجي فيؾ  C=Oصسيثالك يخفايف سطهيب جألغيشي ؽ شي بيطلفال

جيسكيطن جييحي ديخدالط بي ذ ي  Hرجحيجي

رهحج ييغي إيير جنفقيطل جتي فخرنيطغ ر دريالف بعيض جييخرجبط جيثشطه يل أحطغييل أر بيطيعكذ ,ريسكيؽ أن يفت يخ جألسيطن إيير شيكل أيشيؾل
 C-OHأر شكل جيس شؾ = NHرهحج يفؾفف ار ؾج ل جيجي شهط جيي .pH
ريحييج

نف جييل يافسطهييب جزغرجق جألسييذ بذييكل رجيييج را ييخ سييؾي ي ؽ جيال خيس ييجيشطغ رجيال ؾ يشييطغ رهييحا جيفالييجتغ داعييب غر جك هط يطك صييت

جيظت يخي جيحجد ييل ,ريسكييؽ جيحرييؾل ايير جيسسطهالييطغ رهييحا جت دالططييطغ بطإلشييعط طغ ذجغ جيظطفييل جيعطي ييل ,رصييت بعييض جألح ييطن يخدييخ
جيف س ؽ خردؾن ريرالف فذخغ ريدغرق ع جيتؾجن ؽ.
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ركحيػ صإن حسض جيشفخيت جألزردت يعج ؾيججك طتخجريطك يت خرن صد تديطء جيفاليو رآهيل جيجيخجص ؼ  T2ر T4رجيالكفخييط رجيخس يخي ,إذج يعسيل
ار ندع  NH2ؽ ؾ يشطغ رل خيس ججغ جيي  DNAرجي ي  RNAرجتسفعط يل شهيط بسجسؾ يل ك فيؾ  C=Oر شيجهط نحريل اير يط
يات:
يفحؾل جألغن ؽ إير هطيالؾكدطنف ؽ ريدغرق ع جيد فؾزيؽ جتك ؽ جيف س ؽ.
يفحؾل جيد فؾزيؽ إير يؾ جس ل ريدغرق ع جألغيش ؽ.
يفحؾل جيتؾجن ؽ إير كدطنف ؽ ريخدالط ع جيد فؾزيؽ خجبظف ؽ صقط.
إن جيي  DNAأر جيي  RNAجيحطري ار  Aفالل جيظتؾ يعظت صت جيج ل جيثيطنت جي ي  DNAأر جي ي  RNAحيطري اير جيتيؾجن ؽ يجتك
ؽ جألغن ؽ رهحج ييغي إير دت خ جيذيتخي جيؾ جص يل صيإذج ديؼ جيفت يخ ي ؽ خكيب يؾ يؽ إيير يؾ يؽ أي يؽ  Gإيير  Aأر يؽ خيس يجيؽ
إير خيس جيؽ  Tإير  Cيج ر بطتنفقطل ري ؽ إذج أغى جيفت خ يؽ يؾ يؽ إيير خيس يجيؽ أر جيعكيذ  Tأر  Cإيير  Gأر  Aييج ر
بييطتنقال  .صحسييض جيشفخيييت ييييغي إييير دحييؾل شييتع جي ي  T=Aإييير  C=Gألني ييييغي إييير دحييؾل  Aإييير هطيالؾكدييطنف ؽ رهييحج ييجر ا
يفحؾل إير اؾجن ؽ جيحي يخدالط جر ا بطيدي فؾزيؽ .كيحيػ يحيؾل جيذيتع  C=Gإيير  A=Tأي ياليجل جيدي فؾزيؽ إيير يؾ جسي ل ر شي إيير
جيف س ؽ ريخدالط حيػ ي  Aردج ر هحا جيظتخجغ بطيظتخجغ جتنفقطي ل.
أ ييط دييأص خ جيي ي  pHص الييجر رج ييحطك صعشييج دع يخيض آهييل جيج يخجص ؼ  T4إييير  pHشختزييل ص يييغي ذيييػ إييير نييدع جيت يؾجن ؽ رجألغن ي ؽ أي
جيال ؾ يشطغ .ري ؽ إذج دؼ صع جيي  pHصطن جيال ؾ يشطغ دعؾغ ردخدالط بطيحسض جيشؾري ري ؽ دفؾ ع بذكل لططئ.
 طفرات االندماج أو التضاعف:يسكييؽ أن د ييؾن جيسؾ صييطغ جيججيييجي طييطصخي بدييالب أنهييط دحفييؾي ايير بعييض جألسييذ ا ييخ جيسظاؾلييل رجيشطدجييل ييؽ ألظييطء صييت جيييج ج أر
جيشدييخ أر جيفزييط ف .صييإذج ررييجغ هييحا جألسييذ ايير شييكل ن كا ؾد ييججغ يال ييل شقؾحييل جألركدييج ؽ صالص ييل جيتؾسييتطغ صييت جيؾسييط
جيرشعت يسكؽ أن دشج ج غجلل جيي  .DNAشج سا طغ جتنج طق أر جيفزط ف يسكؽ أن يحل جي ؾ جس ل أر  5خر ؾيؾ جس ل أر 5
صاؾ ريؾ جس ل كطن جيف س ؽ ,ريحل  5ف ل أر  5خر ؾ أر  5صاؾ رس فؾزيؽ كطن جيد فؾزيؽ ريحل جيهطيالؾكدطنف ؽ كطن جيتؾجن ؽ.
 طفرات اإلشعاعات ذات الظاقة العالية:طتخجغ ؾ صطغ جيشدخ رجيفخرسل :ياظتيخجغ نفيطهج خفاتيل صيت سا يل جيشديخ رجيفزيط ف ردخرسيل جيذيتخي جيؾ جص يل صيطيظتخي دفزيسؽ دت ي جكخ
صييت جيسييطغي جيؾ جص ييل رهييحج ييييغي إييير دت ييخ صييت جيسعاؾ ييطغ جيؾ جص ييل ردرييشف جيسؾ صييطغ جيفييت دحفييؾي ايير جيسعاؾ ييطغ جيؾ جص ييل جيسفعاقييل
بعسا ل جيشدخ إير ط يات:
 -جيسؾ صطغ جيفت دذخ

ار سا ل جء رنهطيل جيشدخ.

 -جيسؾ صطغ جيفت دذخ

ار دذكل أنديسطغ جيشدخ ثل أنديؼ د ث ف جيي  DNAرأنديؼ د ث ف جيي .RNA

أ ط جيسؾ صطغ جيفت دحفؾي ار جيسعاؾ طغ جيؾ جص ل جيسفعاقل بعسا ل جيفخرسل جيؾ جص ل صفرشف كسط يأدت:
 -جيسؾ صطغ جيفت دذخ

ار دخك ب خرد شطغ جيجد سطغ جيخيال ل.

 -جيسؾ صطغ جيفت دذخ

ار دذكل جيي  RNAجيخيالؾزر ت.

 -جيسؾ صطغ جيفت دذخ

ار دذك ل جيي  RNAجيشطفل.

 -جيسؾ صطغ جيفت دذخ

ار دخك ب جألنديسطغ جيفت:
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 -1دشذط ردخلط جيحسؾأل جأل ش ل ار جيي  RNAجيشطفل
 -2دشذ ط جيخرجبط جيالالف جيل.
 -3جيفت دحخ جيشهطيل جي ط لؾكد ا ل  Cؽ جيالالف ج جيسفعجغ جي ط ل ؽ جيي  RNAجيشطفل.
يعفقييج أن حييجر جيظت يخجغ صييت جيسؾ صييطغ ددييالب فرييؾ جك صييت رع تفهييط اييؼ أنشييط ت نعييخ جيسعاؾ ييطغ جيؾ جص ييل جيفييت دحساهييط جيسؾ صييطغ
جيسديريل ؽ جيشدخ جيؾ جصت ,ثالك إذج طتخغ جيسؾ صل جيسد ظخي ار دخك ب أنديؼ جيي  DNAؾي س خجز صطن جألنيديؼ جيظيطصخ يييغي إيير
حجر جي ث خ ؽ جأللظطء جي ال خي صت سا ل جيفزط ف صسثل هحا جيظتخي دعج ديالالطك طتخييطك .أ يط إذج طتيخغ جيسؾ صيل جيسذيخصل اير جي ي
 RNAجيخيالييؾزر ت أر ايير دخك ييب خرد شييطغ جيجدي سطغ جيخيال ييل صيإن ذيييػ يدييالب فرييؾ جك صييت جيجدي سطغ جيخيال ييل صييت لييط جي ي RNA
جيخسؾل أر حخكف أر لط جيي  RNAجيشطفل رنغ جكخ ي ؾن جيسؾ صطغ جيفت ددي ظخ اير دخك يب جي ي  RNAجيخياليؾزر ت ؾريؾغي صيت يجي
ندخ صظتؾ أحجهط ت ي يصخ ألن جيشديخل جألحيا ل دحيل حيل جيسؾ صيل جيظيطصخي ري يؽ صيت بعيض جيحيطتغ دحيج
دؾفف سل رس ع ؾ صطغ جيي  RNAجيخياليؾزر ت يؽ جيعسيل ر اير نتيذ جيريالتت .رثذج حيج
 RNAجيشطفل صإن ذيػ ييصخ ا بعجي نؾجحت :فالؾي ياحسيض جأل شيت ,ج دالططي
ندييخ جيي ي  DNAيسكييؽ أن دت ييخ فط ا ييل جيي ي  RNAجيخسييؾل صييت ج دالطط ي

بعيض جيظتيخجغ جيفيت

جيظتيؾ صيت جيسؾ صيل جيسذيخصل اير جي ي

اير جيجدي ؼ جيخياليت ,صالص يل جألنف كيؾغرن .رطتيخجغ

ايير جيجد ي سطغ جيخيال ييل رلطيفييطيت دت ييخ جيخسييطيل جيؾ جص ييل جيفييت

سففخرؼ إير حسؾأل أ ش ل أر جيسعاؾ طغ جيسفعاقل بطنفهطء جيدادال جيالالف جيل.

ثانياً :حدب مدببات الظفرة:
 -طتخجغ طال ع ل :رهت دحج

بذكل طال عت غرن أي عط ال ريكيؾن بعزيهط جيجط يطك ت يججك إت أن جيقديؼ جألهاليخ يكيؾن سياال طك ر يط جك

ري ؽ جيظتخجغ جيظال ع يل دحيج

يأ ال دقايل يؽ أهس فهيط صيت جيعسيل جيفخليؾي إت أن جيسيخل ؽ كيطنؾج فيج جسيفخج ؾهط صيت جيفحدي ؽ

شديالل

جيييؾ جصت رذيييػ فالييل ج فسييطغهؼ ايير جيظتيخجغ جيرييشط ل رجيفهجي ؽ صييت دحيخيض جيفالطيشييطغ جيؾ جص ييل ردشييفج جيظتيخجغ جيظال ع ييل ييؽ دييأص خ
جإلشييعط طغ جيظال ع ييل جيثط فييل صييؾح سييظف جيقذيخي جأل

ي ل كطإلشييعط طغ جي ؾن ييل رجيشذييط جإلشييعط ت ردفعييخأل جيسؾ صييطغ رجيرييالت طغ

ياظتؾ جيفاقطهت بذكل شفغؼ ري ؽ هشطيػ أردجء ع شل ؽ جيرالت طغ د ؾن عخ ل يافظت خ أهثخ ؽ ا خهط.
 طتخجغ حخ ل (حشط ل  :رهت دشذأ ؽ جيفأص خ جيسظتخ يإلشعط طغ ثل أشعل  ,Xأيتيط ,فيط ,راط يط رذييػ بطسيفخججم ريطغذجغ نذط إشعط ت كطيخجغيؾم رجي ؾلطيت جيسذع ؽ را خهسط ركحيػ جسفخججم جيالخردؾنطغ رجيش فخرنطغ رجيسؾجغ جي س طه ل جيخ .دفس يد هيحا
جيسؾجغ رجإلشعط طغ ذجغ جيظطفل جيعطي ل بأنهط ذجغ قج ي طي ل ار إحجج

جيظتيخجغ .ري يؽ اطيال يل جيظتيخجغ جيسحخ يل سي أل ر س فيل

إت أن ديؾجصخ ييجغ فا ييل ييؽ جيظتيخجغ جيج ييجي دجعييل جيظتييؾ جيرييشط ت سكييؽ جتسييفعسطل ييؽ أرييل جيحرييؾل ايير جيفالطيشييطغ جيؾ جص ييل
جيالز ل يسسط سل جيعسل جيفخلؾي شج جتنفخط .

ثالثاً :حدب مكان حدوثها:
 -1طتخي ردس ل :دظ أخ ار جيخاليط جيجدس ل ذجغ جيعجغ جيرالتت جيسزط ف صفحج
 -2طتخجغ خرس ل :دظ أخ ار جيخاليط جيجشد ل أحطغيل جير تل جيرالت ل صفحج

هط دت جكخ.

ص هط دت جكخ.

رابعاً  -حدب مكان عهورها في أندال األجيال التالية:
 -1طتخي سطهجي :شج دعخأل ؾ صل ( aصت جيظخجز جيؾ جصت  aaياظتخي دفحؾل إير  Aريرالف جيفخك ب جيؾ جصت جيظطصخ ( Aaريسكؽ
حيػ الحغل جيظتخي جيدطهجي صت ندل جيج ل جيفطيت الطشخي (أي جيج ل جيظتخجري جألرل M1

التقانات الحيوية
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-2طتيخي فشح يل :شيج دعيخأل جيسؾ صيل ( Aصيت جيظيخجز جييؾ جصت  AAياظتيخي جيسفشح يل ( aيريالف جيظيخجز جييؾ جصت ( Aaرت يسكيؽ
الحغل هحا جيظتخي صت جيج ل جيفطيت الطشخي ( M1ل الحغفهط صيت جيج يل جيظتيخجري جيثيطنت (M2

شيج جيفقيطء خرسي ؽ دحسيالن

جيظتخي جيسفشح ل نتدهط .aa

خامداً :حدب نوع الصفة التي يصيبها التغيير:
 -1طتخي كال خي :دظ أخ ار جيرتطغ جيشؾ ل كطياؾن رجيذكل.
 -2طتخي حت خي :دظ أخ ار جيرتطغ جي س ل كطيؾزن را خهط.

مدببات

الظفرات:

أوالً :اإلشعاعات:
إن جيزييؾء جيسخهييت جيييحي نيخجا يذييكل رييدءجك حييت جكخ ييؽ جيظ ييف جي هخط دييت جيييحي يفزييسؽ جيظطفييل ايير شييكل أ يؾجق

ييؾه ل فري خي,

درالف جيظطفل جيفت دحفؾيهط أفؾى رأهثخ قج ي ار جتلفخجح ريسكششط أن نس د ؽ هحا جإلشعط طغ:
 -1اإلشعاعات الطؤيظة:
دفس د هحا جإلشعط طغ بأنهط ذجغ ططفل طي ل دشفج جيؾنطغ شج جحظجج هط بطيح جغ صففحخ جتي فخرنطغ جيفت درظجم جر هط يح جغ
ألخى صففحخ جي فخرنطغ رجيجي ........جيخ
إ ن دت خ جغ جتي فخرنطغ يحؾل جيح ي جيسدفقخي (أر جيجديأل جيسدفقخي إير جيحطيل جأليؾن ل جيشذ ظل.
رهكييحج الييخ دييط كييل شييعطع ذي ططفييل طي ييل دفذييكل سادييال ييؽ جتيؾنييطغ جيفييت دسهييج يحييجر

جسؾ ييل ييؽ جيفتييط الغ جي س طه ييل

جيسفالطيشل.
ريسكؽ إنفطق ثل هحا جإلشعط طغ بآتغ دعظت إشعط طغ  Xرجيالخردؾنطغ رجيش فخرنطغ ركحيػ أشعل أيتط رل فط راط ط رذييػ بطسيفعسطل
رطغ نذط إشعط ت ثل جيخجغيؾم جيسذع رجي ؾلطيت( 60را خهط.
 جألشعل جيرطغ ي ؽ رحججغ جي ؾلطيت  Cobalt-60 or Cesium-137 66جيفت دشفج ططفل طي ل ؽ أشعل اط يط بذيكلدفسخ كسط أن يهط جيقج ي ار جلفخجح جيسطغي إير جى س ق.
 أشعل فط جيرطغ ي ؽ جيسعطيجطغ جإلي فخرن ل جيفت ت دديج ططففهط جي ا ل ؽ  6.1ا يؾن إي فيخرن صؾييت ,ريهيط جيقيج ي ايرجتلفخجح إير دطصل  2-1ؾحل.
 أشعل إهذ جيرطغ ي يؽ أرهيدي دؾي يج أشيعل جهيذ رجيفيت ت ددييج ططففهيط يؽ  6.5ا يؾن إي فيخرن صؾييت ,ر شيج جيفذيع ع صيإنيهط فج ي جيفخك د ار شططق حت خي ؽ جيسطغي.
ريعفس ييج ع ييجل ح ييجر جيظتي يخجغ جيسحخ ييل بطس ييفعسطل جإلش ييعط طغ ا يير رخ ييل جإلش ييعطع  Doseق د ييل ب ييطيخجغ ص اس ييط زجغغ رخ ييل
جإلشعط طغ جيسدفعسال يدغجغ عجل حجر جيظتخي.
ر شج سل خظط طنت يهحا جيعالفطغ يفذكل لط دفق ؼ يالجأ جءجك ؽ عجل شختض ياظتخجغ شج يجم جسيفعسطل أي رخ يل يؽ
جإلشعط طغ ريدفسخ حفر عجل خدتع رججك ؽ جيظتخجغ شيج جسيفعسطل رخ يل شيعط ل قيجج هط( r 6666رصيت هيحا جيعالفيل جيخظ يل

التقانات الحيوية

الصفحة 5

الجلسة السادسة
جيسديفق سل نجييج أن هشيطغ زيييطغي ندييال ل يسعيجل حييجر جيظتيخي شييج كييل زييطغي صييت عيجل جيجخ ييل جإلشييعط ل رهيت ددييطري دقخيالييط (%3
شج كل زيطغي صت جيجخ ل جإلشعط ل فج هط( r 1666كسط هؾ جيحطل صت ذبطبل جيخل.
ريقج أصالفت جيشفطهج جيفجخيال ل "أنهط صؾح درؾ جدشط ردؾفعطدشط" إت جن يسكششط أن نذفق شهط ؾ ؾح بعض جيسالطغئ رجألسذ:
_ إن عجل حجر جيظتخجغ يفشطسب ع جيجخ ل =( Doseجيذجي×جيد ؽ
ريقج رريج أن رس يع جيسعيط الغ جيسحخ يل ياظتيخي كطنيت يذييل ردديالب جيزيخ رهكيحج صطسيفخججم رخ يطغ صطهقيل أر تخطيل يقزيت
ار أ ججغ

خسل ؽ جيخاليط (أر جيالطغ جغ رجسفخججم رخ يطغ لت تيل يشيفج طيطصخجغ فا ايل ريججك رت يج يؽ رريؾغ رخ يل ثطي يل ري يؽ

نطغ جك ط يسكؽ دحجيجهط جفل.
ردعفسج جيجخ ل جيسثطي ل ار جيعالفل ؽ جيجخ ل رجتسفجطبل ؽ فالل جيخاليط جيفيت نيطغ جك يط يسكيؽ عخصفهيط ر يججك ألنهيط غجهسيطك خ يل
فالجل عجل جيجخ ل  Dose-Rateرجيغخر

يافالجل رجتلفال

ر ؽ جيشطح ل جيفظال ق ل ددفخجم دجط

جيسح ظل (هطألركدج ؽ رجيزتط رجيخطؾلل .

أري ل دسه جيل يسعخصل جيجخ يل رطخيقيل جيسعطيجيل جيفيت ت ديج خ كث ي جكخ يؽ جيسيطغي جيح يل .ريسكيؽ

الط جيجخ ل بزالط جيذجي ( عجل جيجخ ل أر جيد ؽ أر كا هسط عطك رصقطك يسط هؾ شطسب صفزالط جيذجي فالجيل رج جإلشيعطع (إذج
هطن فطبالك يافالطيؽ أر بطلفالط بعج شطسب ياسطغي جيسعط ال ؽ رج جإلشعطع ( شج جسفخججم جيشغطهخ جيسذعل  .ريقيج فيطم Oliver
 Timofeeff-Ressovsky,رآلخرن بإرخجء غ جسطغ غف قيل يسعخصيل جيعالفيل ي ؽ يجغ جيظتيخجغ جيسؾ ص يل جيسحخ يل رجي س يل جيسعظيطي
ؽ أشيعل  Xردالي ؽ يهيؼ أن عيجل جيظتيؾ يفشطسيب طيخغجك يع كس يل أشيعل  Xقيج ي ؾحيججغ رنيفجؽ ( rريسكيؽ إ ظيطء هيحا جي س يل
نتدهط ع أشعل  Xصت جي صؾجن أر غفطهق إذج كطنت شجي جإلشعطع فؾيل كسط يسكؽ إ ظطؤهط صت أيطم رأسط ع أر سش ؽ إذج كطنيت شيجي
جإلشييعطع شختزييل رلتييخأل ييجم دت ييخ جيسجسييؾع جي اييت يؾحييججغ رنييفجؽ ( rجيسعظييطي ص يإن ييجغ جيظت يخجغ جيسؾ ص ييل جيسحخ ييل يكييؾن
صط فطك ر دفقالك ؽ كل ؽ جي جيفعخيض يإلشعطع رشجي جإلشعطع ريحيػ أهس ل لطحل صا دت هشطيػ رخ ل ا خ لظ خي صأي دعيخيض
يإلشعطع يحفسل أن يحج

نر ال

ؽ جيظتخجغ جيحي يفشطسب ع جغ جيؾحججغ جيسعظطي.

ريسكييؽ جسييفخججم جإلشييعط طغ يسعط اييل جيخاليييط حييب جيظاييع رجيالييحر رجيالييطغ جغ رجيال ي جخ ؼ أر جيشالييطغ بسجسا ي  .ردخفاييف حدطس ي ل جيخاليييط
يألشعل رصقط ياشؾع رجيعزؾ جيسعط ل ريحج يجب جيالحث ؽ جيجخ ل جإلشعط ل جيسحخ يل ياظتيخجغ غرن إيقيطع جألذى بطيخالييط أر غرن
جإل جخ جي ال خ بطيقج ي جيح ؾيل ياخاليط ريسكؽ دحجيج هحا جيجخ ل جإلشعط ل ي ل نؾع بعج دحجيج جيجخ ل – جيحخرل يهحج جيشؾع.
ريقج دال ؽ أن جيسعط ال بطيش فخرنطغ دعظت طيعطغل صقط نحيؾ صاثيت يجغ جيظتيخجغ جيفيت دحيجصهط كس يطغ ديطريل يؽ أشيعل (X

ق ديل

ؾحججغ رنفجؽ( rريهحج صعشج جسفخججم جيش فخرنطغ يتزل أن د ؾن جيجخ ل جيسدفخج ل جفل شهط صت جإلشعط طغ جيسذيط أي هيط (أيتيط
فط راط ط رجيالخردؾنطغ شحؾ  36-16خي.
إذج :إن عجل حيجر جيظتيخجغ جيسؾ ص يل ت يفؾفيف اير جيذيجي جإلشيعط ل يل يفؾفيف اير جيجخ يل جإلشيعط ل ( rرلذيكل آليخ صيإن
رخ ل إشعط ل دحج
رجحجي داؾ جأللخى ردحج

جغجك ؽ جيظتخجغ جيسؾ ص ل بتض جيشغخ سط إذج نتيحغ جيريج طغ جإلشيعط ل غصعيل رجحيجي أر حيج ل صريج ل
أشعل  Xإير رطنب جيظتخجغ جيسؾ ص ل طتخجغ حالت ل ا خ أن لالصطك ياظتخجغ جيسؾ ص يل صيإن عيجل حيجر

جيظت يخجغ جيرييالت ل ت يفشطسييب طييخغجك ييع كس ييل جإلشييعطع أر جيجخ ييل جإلشييعط ل ق دييل ؾحييججغ رنييفجؽ ييل دحييج

هييحا جيظتييخجغ

جيرالت ل صت جيسعط الغ جإلشعط ل ذجغ جيذجي جيقؾيل ج رل أهالخ ت دفشطسب ع غ رطدهط صت جيسعط الغ ذجغ جيذجي جيزع تل.
ردذ خ جيفجط

جيفت أرخجهط كث خ ؽ جيالطحث ؽ إير طيات:
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الجلسة السادسة
 .1إن جألنؾجع ذجغ جيشؾى كال خي جيحجؼ أهثخهط حدطس ل يافأص خ جإلشعط ت ؽ جألنؾجع ذجغ جيشؾى حت خي جيحجؼ.
 .2أن عييجل حييجر جيظتيخي صييت جيخاليييط أحطغيييل جيري تل جيرييالت ل ( 1nكييطن

ييعف عييجل حييجرصهط صييت جيخاليييط صشطه ييل جيفزييط ف

جيرالتت(. 2n
 .3دحج
.4

جيظتخجغ صت جيخاليط جيخلط ل ( 2n =4 xبسعجل

شج ددطري جيعجغ جيرالتت صت نؾ ؽ دحيج

عف حجرصهط صت جيخاليط صشطه ل جيفزط ف جيرالتت (. 2n

جيظتيخي ج ريل أهاليخ صيت جيشيؾع ذي جيريالت طغ جألهاليخ حجسيط شيج دعيخيض جيشيؾ ؽ

ياجخ ل جإلشعط ل نتدهط.
 .5يؾرج دشطسب طخغي ؽ د ي جخ حيجر جيظتيخي ركس يل جيحسيض جيشيؾري  DNAصيت جيريالتت جيؾجحيج أر جيعيجغ جيريالتت صيت حجيؼ
نؾري حجغ شج دعخيزهط يجخ طغ إشعط ل فذط هل.
.6

شيج دزيط ف كس يل جيحسيض جيشيؾري  DNAصيت جألنيؾجع جيسخفاتيل صيإن نديالل حيجر جيظتيخي دفزيط ف بطيسقيجج نتدي رفيج يعييؾغ
هحج جت دالط جيظخغي إير جيدييطغي صيت حجيؼ جيسؾ صيطغ دييطغي كس يل جيحسيض جيشيؾري  DNAسيط يدييج يؽ حجيؼ جيسيطغي جيؾ جص يل (
جيهج

جيسعخ ل يارج ل جإلشعط ل.

 .7فج ت د ؾن جإلشعط طغ رحيجهط كطص يل إلحيجج
رهط طك صت إحجج

جيظتيخجغ صيت أييل لا يل ري يؽ داعيب بعيض جخحيل جتنقديطم جيخايؾي غر ج

يخر يطك

جيظتخجغ.

 -2اإلشعاعات غير الطؤيظة:
ار جيخاؼ ؽ ج كطن جألشيعل صيؾح جيالشتديج ل اير إحيجج

شيحرذ حيالتت صيإن دأص خجدهيط أ يعف بكث يخ يؽ ديأص خجغ أشيعل ( Xرهيت

ددييفخجم بذييكل أسطسييت يج جسييل جيظت يخجغ جيسؾ ص ييل ,رصييت كييل جألح يؾجل ت يفؾجصييق جيفييأص خ جيسظتييخ يهييحا جألشييعل ييع ييط أيشييطا بطيشدييالل
يإلشعط طغ جيسييشل ألن جيعالفل ي ؽ عيجل حيجر جيظتيخجغ يع عيجل جيجخ يل جإلشيعط ل جيسديفعسال يؽ هيحا جألشيعل ي ديت الفيل
طخغيل.
دحفل دحجييج طه يل طال عيل جألصيخ جيفحخيزيت اير جيسؾ صيطغ رجيريالت طغ أهس يل كال يخي تسيف سطل ط جخهيق جيظتيخجغ جيريشط ل ,ردحيج
عغؼ جيسؾجغ جيسظتخي دتط الغ ك سطه ل ع جيحسض جيشيؾري  DNAييفسخض شهيط داليجتغ حيالت ل ر ؾ ص يل ردديالب جيسيؾجغ جي س طه يل
جيسظت يخي حييجر دالييجتغ حييالت ل صييت جيخاليييط جيسعط اييل ,ريالحييظ نف جييل زيييطغي جيفالييجتغ جيرييالت ل صييت جيج ييل جألرل حفيير حييجرغ ع شييل
حجر زيطغي صت جيفت خجغ جيذكا ل جيست جي.
إن جحييظججم جإلشييعطع جيسييييؽ بطيييح جغ رجيجييحر جي س طه ييل جيسذييعل ييييغي إي يير دخخي ييب جيجديأييطغ رجيفييت دفزييسؽ جيي ي  DNAإذج دييؼ
جحييظججم جيي ي DNAالطش يخي بطإلشييعطع ص يإن جيرييالت طغ دف دييخ ريعييطغ دخد ييب جيرييالت طغ رلطيفييطيت دذييك ل جيظت يخي شييج ط د ييؾن كس ييل
جإلشعطع كسطي ل صإنهط دقفل جيخاليط (صت جيسعطيجطغ جيدخططن ل .
ثانياً :الطواد الكيطيائية:
دعج جإلشعط طغ أغرجغ ف طس ل شغسل يفحق ق جيفالطيشطغ جيؾ جص ل الخ دحخيض جيظتخجغ إذ أن

ؽ جيرعب جيفس د ؽ جألصيخ جيسالطشيخ

را خ جيسالطشخ يإلشعط طغ رلطيفطيت ؽ جيرعب دحا ل طال عل جيسخكالطغ جي س طه ل جيح ؾيل جيشطدجل.
ردذ خ نفطهج جألبحط

ار جألصخ جيسظتخ ياسؾجغ جي س طه ل إير أنهط دعج بسدفقالل خ ؾح ار هحج جيظخيق.

يقج أحالف عخرصطك جألصخ جيسظتخ ياعجيج ؽ جيسخكالطغ جي س طه ل ذجغ جألصخ جيقاؾي رجيفت يسكؽ حرخهط صت  7جسؾ طغ هت:
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الصفحة 7

الجلسة السادسة
 -1جسؾ ل جيحدرل جي الخيفت.
 -2جسؾ ل جيحدرل جيزردت.
 -3جسؾ ل جإليخركد ججغ.
 -4جسؾ ل جإليف ا ؽ أ ؽ.
 -5جسؾ ل جيداتطغ رجيداتؾنطغ.
 -6جسؾ ل غجي آزرأي طن.
 -7جسؾ ل خكالطغ جيش فخرز.
رهت دخفاف ؽ بعزهط صت غ رل ذرلطنهط ردظطيخهط رحالح طدهط يالسفعسطل.
رهت سط ل بسجساهط رلعزهط شجيج جيدس ل رأهثخهط جسيفعسطتك :جد يل فيطن سياتؾنطغ ( , ] EMSجتيف اي ؽ أ ي ؽ (  ] EIإ يطصل
يا ؾيذد ؽ جيسدفخجم صت إحجج

جيفزط تطغ جيظال ع ل صهؾ يسشع دذكل جيجدؼ جيستدييت أصشيطء جتنقديطم صيت جيظيؾ جتسيفؾجهت كسيط أني

يحؾل غرن دذكل جيرت حل جيؾسظر جيفت دترل ؽ جيخا ف ؽ جيشطدجف ؽ ؽ جنقدطم جيخا ل.
دعفسييج جيخظييؾي جألرييير صييت خنييط ج دح يخيض جيظت يخجغ ك س طه يطك ايير دحجيييج طييخح جيسعط اييل جيسشطسييالل ياسييطغي رجلف ييط جيسييطغي جي س طه ييل
جيسالهسل ردحجيج جيجخ ل جيسشطسالل.
ؽ جيشطح ل جيعسا ل دعج جيسعط ال هت أسهل جيسخجحل ردفجدج جيرعؾلل صت جيعسل صت جسفخالك جيشفطهج ر فطبعفهط.
ثالثاً :الصدمات الفيزيائية:
إن جيفعخيض جيستطرئ ياخاليط يج رطغ ح جخ ي خدتعل صؼ شختزل يسكؽ أن ييغي يحجر جيظتخجغ.
هسييط ررييج أن جسييفخججم جيظييخغ جيسخكييدي صييطهق جيدييخ ل ركييحيػ جيسؾرييطغ جيرييؾد ل طي ييل جيفييخغغ ( صييؾح جيرييؾد ل ددييالب دقظع يطك صييت
جيرالت طغ جيسعخ ل يهط صفحج

شحرذجك حالت طك إت أنهط فا ال جتسفعسطل صت جيعسل جيفخلؾي.

خصائص التحريض (التظفير):
دفس ييد جيس يؾجغ جيسحخ ييل ياظت يخجغ بأنهييط يؾجغ ا ييخ س يدي (ت دتخيق ييل ح ييث أنهييط دشييفج غجهس يطك لا ظ يطك عقييججك ييؽ جيظت يخجغ رجيفالييجتغ
(جيذحرذجغ صت شر جيرالت طغ رجيذحرذجغ جيالر جص ل (أر ار جألفل جيالنؾريل .
رهكحج إذج طغ  %56ؽ جيخاليط جيسعط ال بسدالالطغ جيظتخي صإن ط دالقر يعج خيزطك أر خفالك إير حج ط.
رت دفؾجرييج جيظت يخجغ ظاق يطك صييت بييطغئ جأل ييخ ايير شييكل شيير ر جص ييل نغ تييل ( أي لطي ييل ييؽ جيذ يؾجهب رصط فييل إن ذيييػ يتييخأل ر ييع
خنط ج دحخيض طتخجغ رجسع

خؼ بذكل يؾصخ جحفسطي طك إنفطق كث خ ؽ جيظتخجغ جيسخاؾلل ر يعظت كالك ؽ جإل كطن ف ؽ:

 -1إ كطن إنفطق جلفالصطغ ر جص ل.
 -2جحفسييطل كييؾن بعييض جيظييطصخجغ ا ييخ ت ييج را ييخ فط ييل يالسييفعسطل بدييالب بعييض جيفييأص خجغ جيجطنال ييل ا ييخ جيقط اييل
يالسفأرطل.
ج فسطغجك ار ط سيالق يسكيؽ جيقيؾل إن دحيخأل جيظتيخجغ دعيج دقطنيل يؽ دقطنيطغ جيفخل يل جيسحيجرغي أر جيسق يجي رهيحج ييجصع يادييجل يط هيت
جيحييطتغ أر جيغييخر

جيفييت ييؽ جيسحفسييل أن دشييفج ص هييط دقطنييل دح يخيض جيظت يخجغ كإحييجى دقطنييطغ جيفحد ي ؽ يييحيػ يجييب غ جسييل جيشقييط

جيفطي ل:

التقانات الحيوية

الصفحة 8

الجلسة السادسة
خسطك ؽ جألشكطل ا يخ جيسخاؾليل جيفيت يفؾريب صخزهيط ريجيطك ر ديهيط

 -يعظت دحخيض جيظتخجغ ططصخجغ ا خ فجطندل ريشفج حجسطك

رجسفالعطغهط ريحيػ يجب أن يكؾن جيالخنط ج جيجطغ كال ي جكخ كسيط يجيب أن يسفيج ريفديع ي ذيسل أر يطتك جييجي يؽ جيف يطصخ .رثذج أ كيؽ دس يد
ططصخجغ خاؾلل صسؽ جيسحفسل أن د ؾن فخجصقل ع دأص خجغ رطنال ل ا خ خاؾلل (هطيظتخجغ جأللخى ا خ جيسخاؾلل ,جتنفقطل  ,جيعقؼ
رذيػ يفظاب دشغ تهط بإزجيل جيفأصخجغ جيجطنال ل ا خ جيسخاؾلل ؽ خدرنهط جييؾ جصت ر لسيط فيج يفظايب جأل يخ إريخجء دهجي ؽ أر ديدجرق يؽ
أرل دحق ق ذيػ.
 دعج جيظتخجغ جيسخاؾلل صت أصزل جيحطتغ ا خ أيؾصل راطيالطك نطغ ي حفير بعيج جيسعطيجيل بسحخ يطغ جيظتيخي رثذج دظايب جأل يخ يدلجيظتيخجغ جيج ييجي ييؽ خييدرن ر جصييت قالييؾل صإني يفؾرييب جسييفخججم طخيقييل سييهال يعديهييط ردعييج جيفالييجتغ جيسخه ييل بدييهؾيل ريدييخ حييتطغ
خاؾلييل سييهال جيعييدل .أ ييط جيفالييجتغ جيسحييجغي ؾ ييؾح صييت حييتطغ جيسقطر ييل يسييخأل أر رلييطء ع ي ؽ ص ي سكؽ دقر ي هط بطت فسييطغ ايير
جتلفالط جغ جيسخالخيل أر صت جيال ؾغ جيدرطر ل أر صت جأل يطهؽ جيسؾليؾءي ريسكيؽ يحيػ ديهيط بديهؾيل .أ يط بطيشديالل يافاليجتغ جألهثيخ غفيل
رجيفت ت يسكؽ كذتهط إت بظخجهق ك سطه ل غف قل بطت فسطغ ار دجط

ف خ ي صهت عخ ل يإليتطء أر يال فشيطع يؽ فطبعفهيط بديالب

جيف طي ف جيالطهغل جيفت دفخدب ار ذيػ صهت ي دت بطيزخر ي دفح ال جيسفطبعل.
برمج التحدين الوراثي:
مجاالت استعطال الظفرات الطدتظبظة في ا
 يدييفخجم جسييفشالط جيظتي يخجغ بعييجي ط ييخح كؾس ي ال صعطي ييل رسييخيعل يدي ييطغي جيفالييطيؽ ح ييشط طك رلطيف ييطيت جيؾح ييؾل إي يير أهال ييخ ييجغ ييؽجيفرش تطغ جيؾ جص ل صت غجلل حشف رجحج فجطنذ.
 جتسييفخججم جيسالطشييخ ياظتيخجغ جيشطصعييل ح ييث يسكييؽ بعييجهط جنفخط هييط رجيفأهييج ييؽ صالييؾغ حييتطدهط ايير ييجي أر ييطل إهثط هييط رج فالط هييطحشتطك رجيججك.
 جيفهج ؽ ؽ جيظتخد ؽ نطصعف ؽ دفس د ص هط كل شهط بطحفؾجههط ار حتل جففرطغيل. -جيفهج ؽ ؽ جيظتخجغ جيسفتؾفل صت حتل خاؾلل ع حشف أر أحشط

دجط يل دشقرهط هحا جيرتل.

احتطاالت حدوث الظفرة:
جيظتخي يجب أن دحج

صت جيسطغي جيؾ جص ل جيسذط كل بطيعسا ل جيجشد ل ياف طصخ ,حفر يسكشهط جتنفقطل إير جألر طل جيالحقل رجيالقطء صت

جيسجفسع جيؾ جصت .ر ار كذ جتنفخط

جيظال عت ,جيحي يقال كس ل جيفشؾع صت جيسجفسع جيؾ جصت .نخى جيظتخجغ دديج جيفشؾع الخ إغلطل

ؾ صطغ رجيجي إير جيسجفسع جيؾ جصت
سا ل ندخ جيي  DNAطي ل جيجفل ,رجأللظطء صت جيشدخ دفخجرح ؽ لظأ رجحج ؽ ا ط  ,حفر رجحج ؽ ا ؾن حخ  .ا خ أن
جحفسطل إحطبل جيسؾ
جيسفؾفع أن درط

بطيظتخي ت يديج ؽ  166666/1إير  .1666666ر ؽ ح ث أن جإلندطن يساػ  36666ؾ  ,صسؽ

سفل ؾ صطغ ار جألفل بظتخي رجحجي ي ل شهط ,سط يجعل جيظتخي عطهخي طال ع ل شطهعل.

يعفسييج جحفسييطل حييجر طت يخي ؾ ص ييل ايير ؾج ييل فعييجغي شهييط جيعؾج ييل جيخط ر ييل رصهييط داييػ جيفالييجتغ جيفييت دحييج
جيظال ع ييل جيعطغيييل ياشس يؾ أي ياظت يخجغ جيعتؾيييل Mutations
(16*2
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رهييت أهالييخ ييؽ عييجل حييجرصهط صييت جيالكفخيييط(16*3

دحييت جيغييخر

 Spontaneousإن عييجل حييجر جيظت يخجغ جيؾ جص ييل صييت جيت خرسييطغ
16-

رهييحج جتلييفال

ا ييخ عشييؾي ف طسيطك يعييجغ أزرجق جيش ؾكا ؾد ييججغ صييت

جيالكفخيط رجيفيت ددييج يؽ يجغهط صيت جيت خرسيطغ ج فسيطغج اير جي س يل جي ا يل ياحسيض جيشيؾري( DNAصيإن رس يع يججه طغ جيشيؾى دس يل
إل ظطء ندب د جخ حجر جيظتخجغ نتدهط أصشطء حجر

التقانات الحيوية

سا ل دزط ف جيي  DNAرهت ددطري(16*2
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الصفحة 9

الجلسة السادسة
يخ أم حيت جكخ ريكيؾن عييجل حيجر جيظتيخجغ صييت جألح يطء جيجف قيل أفيل ييؽ عيجل حيجرصهط صييت
سيؾجء كيطن يجغ أزرجق جيش ؾكا ؾد ييججغ كال جك
جألح ييطء جيجف قييل جألهثييخ دعق ييججك رهييحا جيديييطغي صييت عييجل حييجر جيظتيخجغ صييت جألح ييطء جألهثييخ دعق ييجج لسييط د ييؾن طهييجي إييير طييؾل غر ي
جيح طي ؽ رهل ألخى نجج أن جألح طء جيجف قل كطيالكفخيط دفأيف ؽ لا ل رجحجي دشقدؼ جنقدط طغ بد ظل صت أن جي طهشيطغ جيح يل جألهثيخ
دعق ججك دفأيف ؽ لاليط كث خي دشقدؼ كل شهط جنقدط طغ ذجغ خجحل فعجغي رلطيفطيت ندالل حجر جيظتخجغ هط أهالخ.

انتهت اجللسة
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