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مقدمة الكتاب
احلمد هلل الذي علم بالقلم علم اإلنسان ما مل يعلم ووهب اإلنسان عق ً
ال وعلمه كيف يعمل وكيف ينتج

ويثمر علمه أن كل يشء خلقه حلكمة بالغة وأن لإلنسان أن يبحث فيام حوله ليجد ما يعينه عىل حياة
أفضل وبعد،

أخي املعلم أختي املعلمة:
نضع بني أيديكم كتاب األحياء للصف الثاين الثانوي ـ قسم العلوم الطبيعية ـ بعد تعديله وتطويره

بام نعتقد أنه يلبي بعض ًا من احتياجات املتعلمني العلمية واحلياتية ،ويتواءم مع أحدث ما أشارت إليه
املراجع العلمية فيام يتعلق بعلوم احلياة ،ومن خالل ما ورد من مرئيات ومقرتحات من الزمالء املعلمني
واملرشفني يف امليدان ،ومن خالل الورش التي عقدت حول الكتاب يف بعض املناطق التعليمية وبعد
استطالع آراء بعض املتخصصني وامليدانيني اختذنا منهج ًا يف التعديل يمكن حتديده بالنقاط التالية:

 1كان من أولويات املحتوى لدينا ربطه بحكمة اخلالق وجليل صنعه عرب إشارات تنري البصرية،وتنمي الوجدان ،وتبعث عىل التفكر.
ّ

يوجه إليها املع ّلم/املعلمة جهده ويشتق منها أهدافه التدريسية،
 2إفراد أهداف خاصة لكل فصلّ ،ويسدد بتنفيذها ما قرص عنه املحتوى أو مل ينجح يف اإلبانة عن تفعيلها يف املوقف التعليمي.

 3إعادة صياغة حمتوى الكتاب وحتريره بلغة علمية دقيقة تشري إىل حقيقة املعنى املراد بام يتناسب معقيمنا اإلسالمية وقدرات املتعلم يف هذه املرحلة.

 4مراجعة مجيع املعارف العلمية املتضمنة يف الكتاب وحتديثها واالستغناء عام تكرر منها يف مراحلسابقة أو ما أغرق يف تفاصيل رأينا أن املتعلم ال حيتاجها يف هذه املرحلة.

 5-العناية باملجال التطبيقي لعلم األحياء يف حياتنا وما نتعايش مع آثاره يومي ًا.

....

 6ألمهية الصور والرسوم يف علم األحياء فقد أوليت عناية خاصة وذلك بإضافة جمموعاتتتناسب مع املحتوى وتساهم يف إدراكه.

 7-تم إضافة مقاطع ممتعة تساهم يف رفع مستوى الثقافة العلمية وحتث عىل التع ّلم الذايت.

 8تم إدخال وقفات بني ثنايا املحتوى حتث عىل إعامر الفكر واستقصاء املعرفة وتساهم يف تنميةملكة البحث والتأ ّمل لدى املتعلم.

 9حرصنا عىل االرتباط باملعرفة املتجددة عرب شبكة املعلوماتية فاقرتحنا بعض املواقع اإللكرتونيةالتي تتعلق ببعض مواضيع الكتاب.

 10أعيد بناء أسئلة التقويم يف هناية كل فصل بام حيقق أهدافه ،وال تعدو أن تكون أنموذج ًا ينبغيعىل املع ّلم/املعلمة أن يضيف إليها ما يرى مناسبته بام حيقق تلك األهداف ويرتقي بمستوى
املتعلم.

ومن اجلدير بالذكر أن التطوير هلذا الكتاب قد حافظ عىل املحتوى املعريف األسايس الذي كان
موجود ًا يف الطبعة السابقة عدا ما يستدعي التحديث أو احلذف أو التفصيل أو النقل مراعاة
للتكامل من الصف األول ،وال نظن أن الكتاب قد بلغ الكامل أو قاربه ،بل نعتقد أنه خطوة يف

التطوير يتلوها خطوات تنتظر مسامهات املرشفني واملرشفات واملعلمني واملعلامت بملحوظاهتم،

كام نؤكد عىل بعض النقاط التي نرى أهنا رضورية يف االستفادة من هذا الكتاب وهي:

 1يبقى الكتاب وسيط ًا للتعلم وليس هو املصدر الوحيد ،ولذلك حرصنا عند تصميم املواقفالتعليمية أن نبقي مساحة واسعة للمعلم/املعلمة تظهر فيها ابتكاراته وأساليبه يف تنفيذ املنهج

وال يعدو ما فعلناه أن يكون مثا ً
ال حيتذى نسقه.

 2أمهية تنفيذ مواقف التأمل ومساحات البحث واملعلومات اإلثرائية واإلضاءات  -وإن كان غريمطالب هبا املتعلم يف التقويم  -ليكتمل إدراك املتعلم ملوضوع الدرس ويستوعب مفاهيمه

األساسية.

....

 3اعتبار املعرفة العلمية وسيلة وليست غاية يف حد ذاهتا ،وبالتايل البد من ربطها بحياة املتع ّلماليومية ومشكالت جمتمعه ،وينبغي للمعلم/املعلمة أن يتجاوز حدود املحتوى من خالل

تفعل دور املجتمع واملواقف احلياتية بام خيدم املنهج وجيعل التعليم ذا معنى.
طرائق تدريس ّ

وأخري ًا نتقدم بالشكر لكل من ساهم يف مراجعة وتقديم املرئيات حول هذه الطبعة.

....

بعض الفقرات يف هذا الكتاب ومدلوالهتا ورموزها
الـــرمــــز

الفــقـــــرة
نشاط
عملي

داللتــهــا
عبارة عن النشاطات التجريبية العملية التي جيرهيا
املتعلمون داخل غرفة املخترب أو جيرهيا املعلم /املعلمة
عند خطورهتا أو عدم كفاية املواد واألجهزة .وتدخل
يف عملية تقويم املتعلمني.

معلومات
إثرائية

هي املعلومات اإلضافية حول املوضوع قيد الدراسة
أو فقرات منه يقف املتعلم عىل املزيد حوهلا دون أن
يدخل ما تضمنته يف عمليات تقويم املتعلمني.

إضاءة

هي معلومات رسيعة وخفيفة حول املوضوع لزيادة
ثقافة املتعلمني حول املوضوع دون أن تدخل يف
عملية تقويم املتعلمني.

تأمــــل

األحيــاء
في حياتنا

فقرة يقصد منها لفت انتباه املتعلم إىل بعض الدالئل
اإليامنية من خالل تأمل بعض الظواهر ذات العالقة
باملوضوع كام يمكن أن تكون حمور نقاش تربوي إيامين
هادف دون أن يدخل يف عملية تقويم املتعلمني.
فقرات نقصد هبا لفت انتباه املتعلم إىل بعض التطبيقات
احلياتية للموضوع أو فقرات منه لزيادة واقعية التعلم
لدى املتعلمني وإشعاره بأمهية علم األحياء يف احلياة،
دون أن تدخل يف عملية تقويم املتعلمني.

....

الـــرمــــز

الـتـقـويـم

الفــقـــــرة

داللتــهــا

نشــــاط
ميـداني

نوع من النشاطات التجريبية خارج الصف تنفذ مجاعي ًا
أو فردي ًا أو عىل شكل جمموعات صغرية حسب طبيعة
النشاط وتسجيل التقارير الوصفية والتساؤالت من
خالل النشاط ويناقش املعلم/املعلمة نتائج املتعلمني
مجاعي ًا دون أن يدخل ذلك يف التقويم.

ّ
فـكــــــــــر

هي تلك التساؤالت التي تسهم يف تنمية مهارات
التفكري لدى املتعلمني وترتبط ارتباط ًا وثيق ًا بموضوع
الدرس أو أحد فقراته ويطالب هبا املتعلم يف عمليات
التقويم املختلفة.

ابـحـــث

فقرة هتدف إىل ممارسة املتعلم مهارات البحث
العلمي بصور مبسطة من خالل تساؤل أو مشكلة
تعرض عليه ليصل إىل حلها من خالل املصادر
املعرفية املختلفة املتوفرة مثل املكتبة العلمية ،الربامج
احلاسوبية الشبكة العاملية للمعلومات (اإلنرتنت)
وغريها .دون مطالبته هبا يف عملية التقويم النهائي يف
آخر الفصل.

التقــويــم

هي أسئلة حول موضوع الفصل يتم تكليف الطالب
لإلجابة عليها منزلي ًا ويقوم املعلم/املعلمة بتقويمها كام
يمكن اختيار بعضها أو غريها للمناقشة الصفية .وقد
يرد بعض األمثلة حول املعلومات اإلثرائية أو األحياء
يف حياتنا أو غريها يمكن االستفادة منها ومناقشة
املتعلمني فيها عند وجود متسع من الوقت.

....
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االنـقـســام الخــلـوي

الإنـقـ�سـام الـخـلـوي
مـقـدمـة :
حتتوي أجسام املخلوقات احلية عديدة اخلاليا عىل نوعني من اخلاليا مها اخلاليا اجلسدية واخلاليا التناسلية

التي ينقسم كل منها بطريقته اخلاصة ولكل منهام هدف يف االنقسام حيث قد يكون لغرض التكاثر أو النمو أو

تعويض وجتديد اخلاليا التالفة.للخلية نوعان من االنقسام مها االنقسام النووي واالنقسام السيتوبالزمي.

تنقسم اخلاليا اجلسدية بطريقة االنقسام غري املبارش ( )mitosisوالذي يؤدي إىل نمو املخلوقات احلية أو

تعويض خالياها التالفة ،أما اخلاليا التناسلية فتنقسم بطريقة االنقسام االختزايل ( )meiosisوالذي يؤدي إىل

تكوين األمشاج (اخلاليا اجلنسية) املذكرة واملؤنثة .لكل انقسام أطوار ومراحل متتابعة من االنقسام والفرتة
الزمنية الواقعة بني انقسامني متتاليني تسمى دورة حياة اخللية ( ،)Cell Cycleومدة هذه الفرتة ختتلف من خلية
إىل أخرى،حيث ترتاوح املدة من  8ــ  20ساعة يف اخلاليا النباتية واحليوانية (حقيقية النواة).
		 دورة حياة اخللية (: )Cell Cycle

		هي األطوار املتتابعة من النمو واالنقسام التي حتدث للخلية يف الفرتة الزمنية الواقعة بني انقسامني

متتاليني وختتلف مدة هذه الفرتة من خلية إىل أخرى.

تتكون دورة اخللية من طورين متبادلني مها الطور البيني و طور االنقسام اخللوي :

�أوال ً :الطور البيني  :Inter Phaseويستغرق  % 90من زمن الدورة ،ويتضمن ثالث فرتات هي :

		 )1فرتة النمو األوىل ( :)Growth Gap) (G1وفيه يتضاعف عدد عضيات اخللية وكمية األنزيامت
فيها وبالتايل يزداد حجم اخللية.

		 )2فرتة البناء ( : )Synthetic Gap) (Sوهو دور النمو وفيه يتضاعف الـ  DNAاملوجود يف النواة
إىل الضعف.

		 )3فرتة النمو الثانية ( : )Growth gap) (G2تنمو اخللية يف هذه الفرتة برسعة حتضري ًا للدخول يف
عملية االنقساماخللوي.

14

غري املبارش واالنقسام االختزايل والذي ينتهي بتكوين خليتني  ،تدخل كل خلية منهام طور ًا بيني ًا جديد ًا.

االنـقـســام الخــلـوي

		ثاني ًا  :طور االنق�سام اخللوي  : Cellular Divisionيوجد نوعان من االنقسام اخللوي مها االنقسام

دورة اخللية
إن خاليا أجسامنا تنقسم بمعدل ماليني اخلاليا يف الثانية  ،ولكن ال تنقسم اخلاليا كلها باملعدل نفسه،

وبعضها ال ينقسم إال أثناء النمو ثم يتوقف ،وأرسع اخلاليا انقسام ًا هي التي تبطن األمعاء الدقيقة فهي تنقسم

كل بضعة أيام  ،أما خاليا اجللد فتنقسم كل بضعة أسابيع .

ولكن السؤال ما الذي جيعل اخللية تنقسم ؟ وما أمهية عملية

االنقسام اخللوي يف احلياة ؟ وما الكروموسومات ؟

�إ�ضـــــــاءة

يموت كل يوم حوايل  2%من
خاليا اإلنسان البالغ ،وهذا
يعني أن هذه الكمية قد تصل
إىل  18مليون خلية كل ثانية .

15

االنـقـســام الخــلـوي

		الكرومو�سومات Chromosomes
يظهر الكروموسوم يف املخلوقات حقيقية النواة

كرتاكيب معتمة عىل شكل خيوط توجد داخل النواة،
يرتكب الكروموسوم كيميــائيــ ًا مـن احلمــض

النــووي ( D.N.Aاحلمـض النـــووي الـرايبـــــوزي

مـنــقــــــوص األكسجني) deoxyribo nuclic acid
باإلضافة إىل بروتني (اهليستون  )Histonesأي أن احلمض

النووي يغلف بإحكام الربوتني (اهلستون) الذي يساعد

عىل تشكل الكروموسوم.

احلمض النووي  DANحيمل الصفات الوراثية

وتسمى جزيئات الـ  DNAالتي حتمل الصفات الوارثية
باجلينات (,)Genesوتتميز الكروموسومات بقدرهتا عىل
التكاثر وهذا أحد املظاهر األساسية النقسام اخللية.

تحوي خاليا جسم اإلنسان  46كروموسوم

صورة للكروموسومات

 		7الرتكيب العام للكرومو�سوم :
يرتكب الكروموسوم يف املرحلة االستوائية من

خيطني متصلني مع ًا عند نقطة السنرتومري ()Centromere

ويســمـى كل خيــط مـــن هـذيــن اخليــطــني

بالكـرومــاتيــد ( )Chromatidويطلق عىل هذين
الكروماتيدين امللتصقني مع ًا عند نقطة السنرتومري
بالكروماتيدين الشقيقني ،وتسمى هنايات أذرع

الكروموسوم باحلبيبات الطرفية والتي تعمل عىل منع
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التصاق الكروموسومات مع بعضها البعض.

تركيب الكرومو�سوم

 )1الكروموسومات وسطية السنرتومري .

 )2الكروموسومات شبه وسطية السنرتومري .
 )3الكروموسومات طرفية السنرتومري .
7

�إ�ضـــــــاءة

		�أعداد الكرومو�سومات :

عـــدد

سميت الكروموسومات بالصبغيات ألهنا

			خيتــلف

آلخر  ,إال أنه ثابت ألفراد النوع الواحد،فاخلاليا

جيعلها أكثر قابلية للرؤية أثناء عملية انقسام

الكرومــوســومــات يف املخلوقات احلية من نوع
اجلسمية يف معظم املخلوقات احلية حقيقية النواة

حتتوي عىل جمموعتني من الكروموسومات

االنـقـســام الخــلـوي

وختتلف الكروموسومات يف اإلنسان عن بعضها يف الشكل واحلجم وموقع السنرتومري كام ييل :

تصطبغ باألصباغ القاعدية فتأخذ صبغ ًا ملون ًا

اخللية.

(أحدمها مورث من األب واآلخر مورث من األم) ويعرف بالعدد الثنائي( )2Nأو الزاجيويت ,بينام

حتتوي األمشاج (احليوانات املنوية وحبوب اللقاح أمشاج مذكرة والبويضات أمشاج مؤنثة) عىل العدد
األحادي ( .)Nإن معرفة عدد الكروموسومات مفيد
جد ًا يف حتديد األنواع احليوانية والنباتية  ,إال أنه جيب

مالحظة أن عدد الكروموسومات ال حيدد النوع ألن
هناك بعض األنواع املختلفة من املخلوقات احلية ذات

أعداد كروموسومية متساوية.

فـكّــر

من خالل دراستك للجدول املجاور هل هناك
عالقة بني تعقيد جسم املخلوق احلي وعدد
الكروموسومات ؟

عدد الكروموسومات
املخلوق احلي
الرقم
78
الكلب
1
46
اإلنسان
2
44
األرنب
3
18
امللفوف
4
16
البصل
5
12
الذبابة املنزلية
6
8
 7ذبابة الفاكهة ( الدروسوفيال )
6
البعوض
8
2
دودة اإلسكارس
9

�أعداد الكرومو�سومات في بع�ض المخلوقات الحية
(لالطالع)
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االنـقـســام الخــلـوي

�أنواع الإنق�سام اخللوي

ملاذا تنقسم اخلاليا احلية ؟ وماذا ينتج عن هذا االنقسام ؟

هيدف االنقسام اخللوي إىل تكاثر اخلاليا وزيادة عددها من أجل النمو أو لتعويض اخلاليا التالفة حفاظ ًا

عىل بقاء املخلوقات احلية أو لتكوين األمشاج.

سبق وأن مر معنا يف نظرية اخللية أن اخلاليا اجلديدة تأيت من خاليا سابقة هلا ،وهذه العملية تتم يف انقسام

اخللية التي تعترب من أهم الظواهر التي هيأها اخلالق سبحانه وتعاىل للمخلوقات احلية  ،وتتم هذه العملية من

خالل نوعني من االنقسام اخللوي مها االنقسام غري املبارش واالنقسام االختزايل.
االنق�سام غير المبا�شر: Mitosis

		قبل دراستك هلذا املوضوع حاول اإلجابة عىل األسئلة اآلتية:

 7كيف تنمو أجسام املخلوقات عديدة اخلاليا ؟

 		7وكيف تنبت بذور النباتات ؟ وكيف تنمو أجسامها؟

 7وكيف تقوم املخلوقات احلية مجيعها بتعويض أنسجتها وخالياها التالفة ؟

�إ�ضـــــــاءة

متتاز خاليا السلمندر بأهنا كبرية
بشكل غري عادي ولذلك فإن
الكروموسومات فيها تساعد
عىل دراسة كل من االنقسام غري
املبارش واالنقسام االختزايل.

احتفظ بإجاباتك حتى إمتام دراستك هلذا املوضوع .
ذكرنا سابق ًا إن لكل خلية عدد ثابت من الكروموسومات يف النوع الواحد  ،ومن خالل االنقسام اخللوي

تتضاعف هذه الكروموسومات لتعطي خليتني حتتويان عىل العدد نفسه من الكروموسومات يف اخللية األصل،

ويعرف هذا النوع من االنقسام باالنقسام غري املبارش الذي حيدث يف معظم املخلوقات وحيدة اخللية ومعظم
خاليا املخلوقات عديدة اخلاليا.

الأحياء في حياتنا

زراعة الكبد
بعض اخلاليا يف جسم اإلنسان ال تنقسم مطلق ًا مثل اخلاليا العصبية وخاليا الدم احلمراء البالغة
 ،وبعض اخلاليا ال تنقسم يف األحوال العادية ولكنها حتتفظ بالقدرة عىل االنقسام ،حيث تنقسم حتت
ظروف معينة كخاليا الكبد فمث ً
ال إذا جرحت الكبد أو قطع جزء منها أو تلف جزء منها حتى ثلثيها
فإن اخلاليا الباقية تنقسم حتى تعوض اجلزء املفقود وعندها تتوقف عن االنقسام  .وهذه هي الطريقة
املستخدمة يف عملية زراعة الكبد.
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انقسام اخللية األصلية إىل خليتني يف كل منها نفس عدد الكروموسومات املوجودة يف اخللية األصلية  ،مامل

حيدث شذوذ يف االنقسام والنمو.

فـكّــر

مــاذا نقصــد بـالـشــــذوذ فــي
االنقسام ؟ وماذا ينتج عنه ؟

االنـقـســام الخــلـوي

خطوات االنقسام غري املبارش واحدة يف مجيع املخلوقات احلية حيث حتدث تغريات يف اخللية ينتج عنها

�أطوار االنق�سام غير المبا�شر
متر اخللية قبل عملية االنقسام بمرحلة من السكون ،حيث

ال تظهر عليها أي عالمات لالنقسام ,ولكن حتدث فيها بعض

العمليات احليوية املهمة التي هتيئ اخللية لالنقسام.

وهذه املرحلة تسمى بالطور البيني ( )Inter phaseأو طور

االستعداد وهي مرحلة بينية بني كل انقسامني متتاليني تستعد فيها اخللية
للدخول يف مراحل االنقسام غري املبارش ،وال تتميز الكروموسومات

الطــــور البينـي

يف هذا الطور ؛ بل تكون عىل شكل خيوط رفيعة ملتفة داخل النواة،

وفيها تتم مضاعفة احلمض النووي  ، DNAثم تدخل اخللية يف مرحلة
االنقسام غري املبارش الذي حيدث يف أربعة أطوار هي :

		 الطور التمهيدي :Prophase
)1

يبدأ هذا الطور بتكثيف الشبكة الكروماتينية ( املادة الوراثية)

عىل شكل خيوط طويلة ورفيعة مزدوجة تعرف بالكروموسومات
 ،Chromosomesثم تزداد يف السمك وتقل يف الطول بسبب

الـتـفـاف سالسل  DNAبـقـوة مع بـعـضـها الـبـعـض ،ويـظـهـر
كل كروموسوم مكون من خيطني مرتبطني عند نقطة تسمى

السنرتومري  Centromereوكل خيط يسمى كروماتيد Chromatid

الطور التمهيدي
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االنـقـســام الخــلـوي

وختتفي يف هناية هذا الطور النوية والغشاء النووي ،وتتكون

شبكة من اخليوط متتد بني قطبي اخللية تسمى املغزل Spindle
ويلعب اجلسم املركزي دور ًا يف انقسام اخللية احلـيـوانـيـة،

فـكّــر

ما الفرق بني الرتكيب الكيميائي
للكروموسوم والكروماتيد؟

حيث يرتكب من حبيبتني مركزيتني (سنرتيول) centeriols
كل حبيبة هتاجر إىل أحد قطبي اخللية ،أما يف اخللية النباتية

فيتشكل املغزل من تكثف السيتوبالزم يف القطبني.

		 الطور اال�ستوائي :Metaphase
)2

تــرتبط الكـرومــــوســـومات بخيـــوط املغـــزل

بواســـطــة السنرتومريات وتتحرك لتتجمع عىل خط
استواء اخللية ،وتتميز يف هذا الطور ويظهر كل كرموسوم
مستق ً
ال عن الكرموسوم املشابه له  ،ويمكن عدَّ ها ألهنا تبدو

فـكّــر

ملاذا ال تدرس االختالالت الكـــرومـــوســومـية
إال يف الطـور االستوائي ؟.

الطور اال�ستوائي

واضحة.

		 الطور االنف�صالي : Anaphase
)3

ينقسم السنرتومري لكل كروموسوم إىل نصفني طولي ًا

ويبتعد الكروماتيدان يف كل كرموسوم عن بعضهام وينفصالن،

وتبدأ خيوط املغزل يف التقلص فتتكون جمموعتني متشاهبتني
من الكروماتيدات ،تتجه كل جمموعة إىل أحد قطبي اخللية،

وهنا يكون كل كروماتيد ناتج من تضاعف الكروموسوم
األصل ومشابه له متام ًا كام يكون متشاهب ًا يف الكروماتيد اآلخر
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(شقه اآلخر)  ،ويمكن اآلن تسميتها بالكروموسومات.

الطور االنف�صالي

يبدأ انقسام اخللية إىل خليتني حيث حيدث يف اخللية احليوانية اختناق وخترص للسيتوبالزم يف منتصف

اخللية ،بينام يبدأ جهاز جوجلي بتكوين الصفيحة الوسطى يف اخللية النباتية.
تظهر الكروموسومات يف كل قطب طويلة ورفيعة وتتكون

النوية والغشاء النووي حول كل جمموعة من الكروموسومات

االنـقـســام الخــلـوي

		 الطور النهائي : Telophase
.4

وخيتفي املغزل ويستمر خترص السيتوبالزم يف اخللية احليوانية

(يقابله تكون الصفيحة الوسطى يف اخللية النباتية) حتى تنقسم
اخللية إىل خليتني مستقلتني حتتوي كل منها عىل إحدى النواتني

يف كل منهام نفس العدد األصيل للكروموسومات الذي كان
موجود ًا يف اخللية األصل ،ثم تنتقل اخللية إىل الطور البيني
لالستعداد النقسام غري مبارش آخر  ،وتستغرق عملية االنقسام

هذه يف خلية اإلنسان حوايل سبع ساعات.

الطور النهائي
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االنـقـســام الخــلـوي

ن�شاط عملي

تح�ضير �شريحة الكرومو�سومات من القمة النامية لجذور الب�صل بطريقة الهر�س
(. )Squash method
الأدوات والمواد الالزمة :
 )1جمهر ضوئي ورشائح جمهرية وأغطيتها .
 )2مشارط ومالقط وماصات .

 )3بصل ونكاشات أسنان وكؤوس لتنمية البصل وإنباته .
 )4محض اهليدروكلوريك (  ) HCLتركيز ( . ) % 18
 )5حملول فوجلني (. ) FUELGEN

 )6محض اخلليك الثلجي تركيز ( . ) % 45

طريقة العمل :

 )1ضع البصل يف املاء واتركه يف الظالم من  5-4أيام حتى يعطي جذور ًا يبلغ طوهلا بني  3-2سم.

		 )2اقطع بعض من اجلذور النامية من ناحية القمة بطول  2-1سم بواسطة مرشط وضع هذه اجلذور
يف أنبوبة زجاجية.

		 )3أضف إىل اجلذور من  2-1مل من محض اهليدروكلوريك تركيز  18%ملدة  20دقيقة.
		 )4ضع األنبوبة بمحتوياهتا يف محام مائي حرارته تصل  60م ملدة  7دقائق .
		 )5اغسل اجلذور يف ماء مقطر للتخلص من احلمض .

		 )6أضف إىل اجلذور من  2-1مل من حملول فوجلن واتركه ملدة من  30-20دقيقة .

		 ملحوظة  :يمكن حفظها بعد وضعها يف حملول فوجلن يف  70%كحول ايثييل لفرتة طويلة.
		 )7بواسطة ملقط انقل واحد ًا من هذه اجلذور إىل رشحية جمهرية نظيفة .

		 )8بواسطة مرشط افصل اجلذر عن القمة النامية وختلص من اجلزء الزائد من اجلذر .
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 )10ضع فوق العينة غطاء الرشحية .

 )11اضغط بإصبع اإلهبام ضغط ًا خفيف ًا عىل غطاء الرشحية ليتم هرس اجلذر ( القمة النامية ) .

)12افحص الرشحية بواسطة املجهر املركب الضوئي بالقوة الصغرى ثم القوة الكربى ملشاهدة
املراحل املختلفة لالنقسام امليتوزي ودراسة أهم ما يميز كل مرحلة مع الرسم.

االنـقـســام الخــلـوي

 )9أضف إىل العينة نقطة أو نقطتني من محض اخلليك . 45%

ن�شاط عملي

باستخدام املجهر املركب افحص رشائح جاهزة خلاليا حيوانية ونباتية يف مراحل خمتلفة لالنقسام
غري املبارش .حاول حتديد مراحل بعض هذه اخلاليا وارسمها .

		 االنق�سام االختزالي Meiosis
كيف تتكون احليوانات املنوية والبويضات يف اإلنسان واحليوان ؟

وكيف تتكون حبوب اللقاح والبويضات يف النباتات الزهرية ؟

حيدث االنقسام االختزايل يف املخلوقات احلية التي متتلك خاليا تناسلية أي تتكاثر باألمشاج ،ففي اإلنسان

واحليوانات حيدث هذا االنقسام يف اخلصية لتكوين األمشاج املذكرة (احليوانات املنوية) ويف املبيض لتكوين

األمشاج املؤنثة (البويضات) ،وهذا يقابله يف النباتات الزهرية املتك لتكوين حبوب اللقاح واملبيض لتكوين

البويضات.

خيتلف االنقسام االختزايل عن االنقسام غري املبارش يف أن كل خلية ناجتة حتتوي عىل نصف عدد

الكروموسومات املوجودة يف اخللية األم املولدة لألمشاج  ،ويتم هذا االختزال بواسطة انقسامني خلويني

متتالني (مرحلتني) يتم خالهلام تضاعف الكروموسومات مرة واحدة فقط قبل االنقسام األول  ,ويؤدي
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االنـقـســام الخــلـوي

االنقسام األول إىل تباعد الكروموسومات يف الزوج الواحد من دون أن يتضاعف مما يشكل خاليا حتمل

نصف عدد الكروموسومات يف اخللية األم.

تكون أربع خاليا جنسية بالغة لكل منها القدرة عىل اإلخصاب  .وخالل
ويف االنقسام الثاين للخلية يتم ّ

عملية اإلخصاب يستعاد العدد الكروموسومي الثنائي مرة أخرى.

		 االنق�سام االختزالي الأول
ويتضمن أربعة أطوار هي الطور التمهيد األول

واالستوائي األول واالنفصايل األول والنهائي األول .
 )1الطور التمهيدي الأول :Prophase I

يف هذا الطور تتضخم النواة وتبدو الكرموسومات يف بداية

هذا الطور عىل هيئة خيوط منفصلة حماطة بالغشاء النووي ،

وبعد ذلك تتميز الكروموسومات وتقرص وتزداد يف السمك

.

الطوار التمهيدي الأول

ثم يقرتب كل كروموسومني متامثلني من بعضهام البعض لتتكون الكروموسومات املزدوجة (الثنائية)

(كروموسومان متامثالن أحدمها من األب واآلخر من األم) ،ثم تتميز أكثر ويظهر كل كروموسوم مكون ًا

من كروماتيدين متصلني مع بعضها بواسطة السنرتومري اخلاص هبام وهنا يظهر كل كرموسوم ثنائي مكون ًا
من أربع كروماتيدات تسمى املجموعة الرباعية  .يف هناية هذا الطور تتكرس قطع من الكروماتيدات املتامثلة

وحتدث عملية تبادل هلذه األجزاء وتسمى هذه العملية بظاهرة العبور ( )Crossing overوهي عملية مهمة

تساهم يف تبادل اجلينات بني كروماتيدات الكروموسومني وتوزيعها يف األمشاج ،وهذا يعد عام ً
ال مهـ ًام يف
اخـتالف الصفات الوراثيــة بني أفراد النوع الواحد ،وكذلك خيتفي الغشاء النووي ويبدأ كل كروموسومني
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رسم تخطيطي يوضح ظاهرة العبور

متشاهبني (متامثلني) من املجموعة الرباعية باالبتعاد عن بعضهام ويكون كل كرموسوم مكون ًا من كروماتيدين
مرتبطان بواسطة السنرتومري ويظهر املغزل وتتعلق الكروموتيدات بخيط املغزل.

 )2الطور اال�ستوائي الأول ()Metaphase I
يف هذا الطور تصطف (ترتتب) الكروموسومات الثنائية (أزواج

الكروموسومات ) عىل خط استواء اخللية  .ويالحظ أن كل كروموسوم
يتكون من كروماتيدين يرتبطان مع بعضها بسنرتومري واحد.

 )3الطور االنف�صالي الأول ()Anaphase I

الطور اال�ستوائي الأول

فـــي هـــذا الطــــور يـبـتـعـــد كل كروموسومني متامثلني عن

بعضهام

البعض ،حيث تنكمش خيوط املغزل ويتجه أحد الكروموسومني

إىل قطب والثاين إىل القطب اآلخر ،فيصبح يف كل قطب نصف عدد

الكروموسومات املوجودة باخللية األم ( األصل ) ،ويكون كل
الطور االنف�صالي الأول
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كروموسوم هنا مكون ًا من كروماتيدين.
 )4الطور النهائي الأول ()Telephase I
يف هذا الطور يتكون عند كل قطب من قطبي اخللية غشاء

نووي حييط بالكروموسومات  ،وبذلك تتكون نواتان حتتوي كل
منهام عىل نصف العدد األصيل للكروموسومات يف اخللية األم،
ثم تدخل اخللية يف االنقسام االختزايل الثاين .
ن�شاط عملي

افحص عدد من الرشائح املجهرية اجلاهزة يف قطاع عريض
خلصية حيوان ،حدد مراحل االنقسام االختزايل األول

وارسمها وقارهنا بام يف كتابك .

		 االنق�سام االختزالي الثاني

تكوين الغ�شاء النووي

الطور النهائي الأول

وهنا تنقسم كل خلية من اخلليتني الناجتتني من االنقسام االختزايل األول بطريقة تشبه مراحل االنقسام

غري املبارش .ويف املرحلة النهائية هلذا االنقسام االختزايل الثاين تتكون أربع خاليا يف الذكر وخلية واحدة يف

األنثى الضمحالل الثالث األخرى ويكون يف كل منها نصف عدد الكروموسومات املوجودة يف اخللية األم،
ثم تتحول كل خلية لتكون مشيج ًا ،وعندما يتحد املشيج املذكر باملشيج املؤنث تتكون الالقحة التي حتتوي
عىل العدد األصيل من الكروموسومات املوجودة يف املخلوق احلي ،وهكذا يبقى عدد الكروموسومات ثابت ًا
يف خاليا أفراد النوع الواحد.

�إ�ضـــــــاءة
لالستزادة عن هذا املوضوع أو أي موضوع يتعلق
بالوراثة والتكاثر يمكنك الرجوع إىل موقع:
www.werathah.com
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 7االنق�سام الم�ضطرب ( الأمرا�ض ال�سرطانية )
مرض السرطان عبارة عن انقسامات غير طبيعية للخاليا الحية .والخاليا السرطانية نوعان هما :
 7الخاليا ال�سرطانية الحميدة :
هي خاليا تنمو ببطء وال تنترش يف كل مكان وشكلها يشبه شكل اخلاليا الطبيعية .

االنـقـســام الخــلـوي

الأحياء في حياتنا

 7الخاليا ال�سرطانية الخبيثة :
هي خاليا تنمو برسعة وتنترش يف كل مكان وهلا أشكال خمتلفة عن شكل اخلاليا الطبيعية .
ولكن ما سبب حدوث االنقسام املضطرب (مرض الرسطان)؟

يصيب الرسطان اإلنسان يف مراحل العمر مجيعها فقد يصيب الصغار أو الكبار  .ويعتقد بأن هناك

ثالثة أسباب رئيسية تؤدي إىل اإلصابة به وهي التعرض لإلشعاع أو اإلصابة ببعض أنواع الفريوسات
أو تناول مواد كيميائية صناعية  ,حيث تزداد نسبة حدوث الرسطان لدى املدخنني أو الذين يستنشقون

دخان السجائر  ,كام يكثر حدوث الرسطان لدى الناس الذين يتعرضون لإلشعاع بشكل مستمر.
وتستخدم األشعة لقتل اخلاليا الرسطانية ،واملواد الكيميائية ملنع تكاثرها.
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ابــحــث
مما تعلمت حول االنقسام االختزايل أكمل اجلدول التايل:
 2ابحث عن معلومات إضافية عن كل طور وما يتم فيه. 1-ماذا حيدث يف كل طور.

االنقسام االختزالي الثاني

1

2
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االنقسام االختزالي األول

النهائي

االنفصالي األول

االستوائي األول

التمهيدي األول

الطور البيني
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الـتـقـويـم
عرف ( ما المق�صود ) الم�صطلحات العلمية الآتية :
ال�س�ؤال الأول ّ :

		 دورة حياة اخللية ـ الكروموسومات ـ االنقسام االختزايل ـ الكروماتيد ـ ظاهرة العبور.
ال�س�ؤال الثاني  :اكتب ( بما ال يتجاوز ثالثة �أ�سطر لكل فقرة ) عن ما ي�أتي :
		  )1أمهية االنقسام غري املبارش للمخلوق احلي .

		  )2االنقسام االختزايل رضوري للمخلوقات احلية التي تتكاثر تكاثر ًا جنسي ًا .
		  )3فائدة االنقسام الثاين لالنقسام االختزايل .

		  )4حتتوي كل خلية من خاليا جسم البقر عىل  60كروموسوم ًا  .ما عدد الكروموسومات يف كل
مشيج من األمشاج املتكونة باالنقسام االختزايل ؟

ال�س�ؤال الثالث � :ضع عالمة ( √ ) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة ( � ) xأمام العبارة الخاطئة في
الجمل الآتية :
 )1حتدث ظاهرة العبور يف الطور االستوائي لالنقسام غري املبارش .

		

 )2يتشكل املغزل من تكثف السيتوبالزم يف القطبني أثناء االنقسام غري املبارش للخلية احليوانية
			
 )3تتكون الصفيحة الوسطى يف اخلاليا النباتية أثناء االنقسام غري املبارش

ال�س�ؤال الرابع  :قارن بين :
		  )1اخلاليا اجلسدية ( اجلسمية ) واالمشاج من حيث عدد الكروموسومات .

		  )2االنقسام غري املبارش و االنقسام االختزايل من حيث مكان حدوثهام يف اجلسم .
		  )3اخللية احليوانية و اخللية النباتية من حيث االنقسام غري املبارش .
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( ).
( ).

ال�س�ؤال الخام�س  :اختر الإجابة ال�صحيحة لكل من العبارات الآتية :
 )1الغرض من االنقسام غري املبارش هو  :ـ

			 أ) النمو

ب) حفظ النوع

جـ) مضاعفة الكروموسومات د) اختزال الكروموسومات .

 )2الغرض من االنقسام الثاين لالنقسام االختزايل هو :
أ ) زيادة عدد الوحدات التناسلية

ب) مضاعفة عدد الكروموسومات التي اختزلت يف االنقسام االختزايل.

جـ) املحافظة عىل نوع املخلوق احلي

د ) إعادة عدد الكروموسومات يف اخللية الناجتة إىل العدد نفسه يف اخللية األصلية

 )3حيدث االنقسام االختزايل يف خاليا حيوانية تسمى اخلاليا :

		 أ) اجلسدية

ب) البوغية 			

جـ) التناسلية

 ) 4يف االنقسام غري املبارش تنقسم كل خلية إىل :

		 أ) خليتني

ب) أربع خاليا		

		

		
جـ) ست خاليا

 )5تنقسم اخللية الواحدة يف خصية اإلنسان مكونة :

		 أ) خليتني		

ب) أربع خاليا

 )6تكمن أمهية االنقسام االختزايل يف :

			 أ) حفظ النوع
الصبغيات

ب) نمو الالقحة

جـ) ست خاليا

د) العصبية .
د) ثامن خاليا .
د) ثامن خاليا .

ج) اختصار عدد الصبغيات

د) مضاعفة عدد

 )7يف االنقسام االختزايل حتدث عملية مضاعفة للحمض النووي (  )D. N . Aيف الطور  :ـ

			 أ) البيني 		 ب) االستوائي		

جـ) التمهيدي

		

د) االنفصايل.
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التكاثر غري اجلنسي
يف املخلوقات احلية
الأهـــداف

ك بعد االنتهاء

يتوقع من

الفصل أن :

من دراسة هذا

املصطلحات ال

علمية اآلتية  :الت

اثر  ،التكاثر غري
ك

لتربعم  ،التكاثر

 )1تعرف
الن
يس  ،التكاثر با
راعة النسيجية .
اجلن
اثر اخلرضي ،الز
ن األبواغ ،التك
بتكوي
خلوقات احلية .
س التكاثر يف امل
 )2تذكر أسا
اثر غري اجلنيس .
صف أنواع التك
 )3تعدد وت
جية وفوائدها .
ق الزراعة النسي
 )4تعدد طر
تنفيذ النشاطات
ملية من خالل
ب املهارات الع
 )5تكتس
العملية .
راستك للتكاثر
عاىل من خالل د
رة اهلل سبحانه وت
 )6تتأمل قد
شطار ،التكاثر با

غري اجلنيس .
ربات التي اكتسبت
املعلومات واخل
 )7تطبق
حياتك اليومية.
الفصل يف
قنية احلديثة يف
الستفادة من الت
الجتاهات نحو ا
 )8تقدر ا
تكاثر النباتات.
ها من دراسة هذا

2

....

قال الله تعالى { :

} (سورة األنبياء آية  . )35موت كافة المخلوقات الحية حقيقة ثابتة

حيث جرت سنة الله أن يبقى نوع المخلوق ما شاء الله أن يبقى من خالل قيامه بعملية التكاثر إلنتاج أفراد جديدة منه
واستمرار ذلك على نطاق المخلوق وحيد الخلية أو عديد الخاليا  ،أي أن أساس التكاثر في المخلوقات الحية هو ما

هيأ لها الخالق سبحانه وتعالى من قدرة على مضاعفة الحمض النووي  . DNAوبجانب ذلك يشمل التكاثر:
 		)1زيادة تنوع اجلينات التي تساعد األفراد اجلديدة عىل التكيف مع التغريات البيئية.

 		)2زيادة مقاومة مراحل دورة احلياة لتقاوم فرتات اجلفاف أو الربد وغريها من الظروف .
 		)3تكوين أبواغ أو بذور أو يرقات وغريها التي تساعد عىل استمرار احلياة.

التكاثر غري اجلنيس يف املخلوقات احلية

مقدمة :

ويتحقق التكاثر بطريقتين :
أ)		 التكاثر غري اجلنيس  :ويتم فيه إنتاج أعداد كبرية من األفراد برسعة حيث يقوم الفرد بإنتاج أفراد جديدة
هلا نفس خواص األصل وذلك بدون تكوين خاليا جنسية.

ب) التكاثر اجلنيس  :ويتم فيه إنتاج أفراد جديدة بوجود كل من األبوين بتكوين أمشاج (خاليا جنسية) خمتلفة
جيني ًا ويتم احتادها إلنتاج أفراد جديدة.

التكاثر غير الجن�سي Asexual Reproduction
كام سبق وذكرنا يقوم الفرد بإنتاج ساللة جديدة هلا اخلواص نفسها التي لألصل وال حاجة لتكوين خاليا

جنسية ،وحيدث يف املخلوقات احلية وحيدة اخللية كام حيدث أيض ًا يف بعض احليوانات والنباتات .
أنــواعـــه :
		 �أو ًال  :التكاثر باالن�شطار الثنائي Binary Fission

فيه تنقسم اخللية انقسا ًما خلوي ًا مبارش ًا لتكون خليتني إما بشكل عريض كام هو يف البكترييا والربامسيوم

أو طولي ًا كام يف اليوجلينا ،وهناك حاالت تنشطر فيها بعض األوليات مثل اجلرثوميات ومنها بالزموديوم
املالريا عدة مرات وتنفصل كل خلية لتكون خملوق ًا بذاهتا.
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ن�شاط عملي

بواسطة املجهر املركب افحص

رشحية للتكاثر باالنشطار الثنائي
فــي اليــوجـلينـا أو الربامسيـوم
أو األميبا.

االن�شطار في اليوجلينا
		 ثاني ًا  :التكاثر بالتبرعم Budding
هو ظهور برعم جانبي من املخلوق احلي وحيدث يف بعض الفطريات مثل اخلمرية وبعض اجلوفمعويات

مثل اهليدرا .

ففي فطر اخلمرية يتكون نتوء عىل اجلدار اخللوي ويستمر هذا النتوء يف النمو ويتم خالل هذه املرحلة

تكوين جدار يفصل بني هذا النتوء واخللية األم بشكل تدرجيي.

التبرعم في الخميرة
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التكاثر بالتبرعم
الأدوات والمواد الالزمة:
مخرية  -وعاء زجاجي  -رشائح زجاجية وأغطيتها  -جمهر مركب .
طريقة العمل:
 7ضع كمية قليلة من اخلمرية يف حوايل  20ملليليرت ًا من املاء يف وعاء زجاجي وحرك املزيج جيد ًا .اترك
هذا املزيج ملدة يومني.
 7ضع نقطة من املزيج عىل رشحية نظيفة افحص حتت املجهر املركب والحظ نوى اخلاليا وبعض
احلبيبات السيتوبالزمية والنتوءات اجلانبية
 7ماذا متثل هذه النتوءات ؟
 7ماذا يمكن أن تعطي إذا توفرت هلا الظروف املناسبة؟
		 ثالثا ً :التكاثر بتكوين الأبواغ Spores

التكاثر غري اجلنيس يف املخلوقات احلية

ن�شاط عملي

()1

يعترب هذا التكاثر األكثر شيوع ًا يف النباتات غري الوعائية مثل احلزازيات ويف املخلوقات احلية وحيدة
()2

اخللية والفطريات

()3

والطحالب .

ويتم تكوين خاليا متخصصة تدعى األبواغ (  ) Sporesتكون عادة داخل حوصلة واقية متكنها من

العيش ملدة طويلة حتت ظروف بيئية قاسية.

تتكون األبواغ يف بعض املخلوقات احلية مثل بعض األوليات وتكون عادة داخل حافظات بوغية ولبعض

األبواغ أسواط ففي الفطريات التي تتكاثر عىل هذا النمط مثل عفن اخلبز تتكون األبواغ داخل حافظات تكون

موجودة عىل حوامل فعندما تنضج األبواغ فإهنا تضغط عىل جدار احلافظة ومتزقه وينتج عن ذلك حترير األبواغ
 )1احلزازيات هي نباتات خرضاء صغرية تنمو عادة يف املياه واألماكن الرطبة الظليلة ال حتتوي عىل جذور أو سيقان أو أوراق حقيقية بل حتتوي عىل أشباه جذور وسيقان وأوراق.
 )2الفطريات هي خملوقات حية حقيقة النواة غري متحركة ال حتتوي عىل صبغة اليخضور معظمها عديد اخلاليا ومنها وحيدة اخللية.
 )3الطحالب هي نباتات ثالوسية خمتلفة األحجام حتتوي عىل صبغة اليخضور كصبغة أساسية وأصباغ أخرى ثانوية .
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تكون أنابيب إنبات وتظهر هلا خيوط أفقية هي أشباه
وانتشارها يف اهلواء وإذا ما استقرت عىل بيئة مناسبة فإهنا ّ

وتكون أيض ًا حوامل يف هناياهتا حوافظ بوغية.
جذور تقوم بامتصاص ما حتتاجه من املواد الغذائية
ّ
ن�شاط عملي

التكاثر بتكوين الأبواغ
الأدوات والمواد الم�ستخدمة :
قطعة خبز  -طبق برتي  -رشائح زجاجية وأغطيتها  -رشحية جاهزة لفطر عفن اخلبز -جمهر مركب.
طريقة العمل:
 7ضع قطعة من اخلبز يف طبق برتي وأضف إليها  10ملليلرتات من املاء ،عرض الطبق للهواء ملدة أسبوع.

 7تظهر عىل سطح اخلبز خيوط العفن خذ بعض ًا منها وضعها عىل رشحية نظيفة وافحصها حتت املجهر املركب
بعد أن تغطيها بغطاء رشحية .

 7الحظ وجود حافظات كروية الشكل عىل بعض اخليوط بعد ذلك اضغط عىل غطاء الرشحية بطرف إبرة ترشيح.

 7الحظ اآلن خروج أجسام صغرية من احلافظات البوغية
 7ماذا تسمى هذه األجسام ؟

 7هل هي مكونة من خلية واحدة أو عدة خاليا؟
 7ماذا ستعطي كل خلية بوغية ؟
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التجدد هو قدرة بعض احليوانات عىل تعويض األجزاء املفقودة منها  .حيث يتكاثر املخلوق احلي عن

طريق أحد أجزائه فلشوكيات اجللد القدرة عىل جتديد األجزاء املفقودة،فأذرع نجوم البحر يمكن أن تتجدد
وتعطي حيوان كامل إذا احتوت عىل جزء من القرص الوسطي للحيوان .وكذلك االسفنجيات هلا القدرة عىل

التكاثر بالتجديد.

التكاثر غري اجلنيس يف املخلوقات احلية

رابع ًا :التكاثر بالتجدد Regeneration

التجدد في نجم البحر
معلومات �إثرائية
التجدد
يعد نجم البحر آفة خطرية عىل حمار اللؤلؤ  ,إذ يستطيع الواحد منها أن يفرتس حوايل عرش حمارات

يوميا ،هلذا يقوم مزارعو اللؤلؤ والقائمون عىل رعاية املحار بجمع نجوم البحر وتقطيعها وإلقائها يف البحر

للتخلص منها متام ًا  .وهم بالرغم من ذلك يعملون عىل إكثارها دون قصدهم أو معرفتهم  ,حيث أن أحد
أذرع نجم البحر مع جزء من القرص الوسطي يمكن أن يتجدد إىل نجم بحر كامل خالل فرتة وجيزة .
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خام�س ًا  :التكاثر العذري Parthenogenesis
هو قدرة بعض احليوانات عىل إنتاج بويضات غري خمصبة هلا القدرة عىل النمو لتكوين فرد جديد بدون إخصاب

من املشيج املذكر ( احليوان املنوي )  .ويوجد يف عدد من القرشيات والديدان وبعض احلرشات وأشهرها نحل

العسل حيث تنتج امللكة بيض ًا بعضه غري خمصب ينمو لتكوين ذكور النحل بينام ينتج عن البويضات املخصبة امللكات

والشغاالت حسب نوع الغذاء .

�ساد�س ًا  :التكاثر الخ�ضري : Vegetative reproduction

تتكاثر بعض النباتات املعقدة تكاثر ًا خرضي ًا بدون احلاجة إىل بذور بواسطة األعضاء النباتية كاألوراق

واجلذور والسيقان ،ومن العوامل التي تساعد عىل التكاثر اخلرضي وجود الغذاء املدخر الالزم لنمو الرباعم.

ويقصد بالتكاثر اخلرضي إكثار النباتات وزيادة أعدادها باستخدام أي جزء من األجزاء اخلرضية أو األجزاء

اجلذرية أو من األنسجة النباتية أو اخلاليا املفردة للنبات الواحد بعد تنميتها يف بيئات معقمة( زراعة األنسجة)

وذلك إلنتاج نباتات جديدة تكون مشاهبة متام ًا للنبات األم.
�أهمية التكاثر الخ�ضري :

 		)1املحافظة عىل الصفات الوراثية للنبات للحصول عىل نباتات مشاهبة متام ًا لألصل يف صفات النمو واألزهار
والثامر حيث أن تكاثر بعض النباتات بالبذور يتكون عنها نباتات جديدة خمالفة يف صفاهتا لألصول التي

أخذت منها هذه البذور  ،وغالب ًا ما تكون النباتات الناجتة سيئة الصفات.

 		)2إكثار النباتات التي يصعب تكاثرها بالبذور ،بسبب أهنا عقيمة وراثي ًا وال تكون بذور ًا أو غري قادرة عىل
إنتاج البذور أو لضعف حيويتها أو لعدم اكتامل نمو أجنتها.

 		)3يستخدم التكاثر اخلرضي إلنتاج شتالت كبرية احلجم وأشجار مثمرة يف وقت قصري وأقل من األشجار
الناجتة من البذور حيث أن فرتة طور النمو تكون أقرص يف النباتات املتكاثر خرضي ًا عن النباتات املتكاثرة

بالبذور والتي عادة تتأخر يف اإلزهار وإنتاجها للثامر.
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 		)5التغلب عىل العوامل البيئية غري املالئمة لزراعة أنواع أو أصناف نباتية معينة مثل زراعة اخلوخ الذي ال ينجح يف
بعض األرايض وذلك بعد تطعيمه عىل أصل الربقوق أو املشمش الذي تنجح زراعته يف هذه األرايض.

 		)6إنتاج أصول متشاهبة يف تركيبها الوراثي وكذلك للمحافظة عىل الطفرات اجليدة التي قد حتدث بصورة
طبيعية أو نتيجة الرتبية أو استخدام األشعة أو املطفرات الكياموية.

�أنواع التكاثر الخ�ضري :
 1-التعقيل :

التكاثر غري اجلنيس يف املخلوقات احلية

 		)4التغلب عىل بعض األمراض واآلفات كام يف عملية التطعيم عىل أصول األشجار املقاومة هلذه اآلفات.

العقلة عبارة عن جزء من نبات ُتسمى تبع ًا للجزء الذي تؤخذ منه وتستخدم للحصول عىل نباتات كاملة

جديدة ،ومن أهم أنواع األشجار التي تتكاثر بالعقل الساقية الفكس والدفلة واألثل .ويتم حتضري العقل بتقطيع

السيقان إىل عدد من العقل (عقد) حيث تقطع قمة العقلة بشكل مائل  ،وتقطع قاعدة العقلة أفقي ًا أسفل الربعم،

كام يراعى إزالة األوراق املوجودة عند القاعدة بعد ذلك
تربط هذه العقل عادة يف حزم مع وضع مجيع قواعد العقل

يف جهة واحدة وأطرافها يف اجلهة األخرى وتغرس العقل
عادة بحيث تكون الرباعم متجهة إىل أعىل  ،وبعد فرتة ينمو
املجموع اخلرضي واملجموع اجلذري للنبات .

ويراعى االهتامم والعناية بالعقل قبل وبعد زراعتها يف

بيئة اإلكثار املالئمة لتجذيرها حيث قد حتتاج بعض أنواعها
إىل معاملة قواعدها ببعض املواد اهلرمونية املنشطة للتجذير

قبل زراعتها .كام حتتاج بعد الزراعة إىل توفري جو مشبع
بالرطوبة ومن خالل استخدام الري الرذاذي الذي يعمل
عىل هتيئة ظروف مثىل لنمو العقل وخاصة الغضة والورقية.
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 2التطعيم والتركيب :التطعيم Budding :
عبارة عن نقل جزء نبات من الصنف املرغوب تكاثره بحيث حيتوي عىل برعم واحد ويسمى الطعم ووضعه

عىل جزء من نبات آخر يسمى األصل رشيطة أن يتم االلتحام بني هذين اجلزأين لتكوين نبات جديد مستقل.

وتتم عملية التطعيم بعد عام من تفريدها يف املشتل وتكون الشتالت بعمر 1.5سنة من زراعة البذور .ويشرتط
أن تؤخذ الطعوم من أشجار قوية خالية من األمراض واحلرشات وجترى يف ميعادين أحدمها يف الربيع (مارس-

مايو ) واآلخر يف اخلريف ( سبتمرب -أكتوبر).
التركيب Grafting :

يطلق الرتكيب يف حالة وضع وتركيب جزء صغري من فرع ال يتجاوز عمره عام يسمى بالقلم وحيتوي عىل

أكثر من برعم وذلك بوضعه عىل ساق األصل أو عىل عقلة من جذوره.
الحاالت التي ي�ستخدم فيها التركيب :
 		)1يف حالة تطعيم أشجار الفاكهة التي ال يسهل فصل
الرباعم بجزء من القلف كام يف العنب.

 		)2يف حالة التطعيم عىل فرع أو ساق سميك أو التطعيم
عىل العقل اجلذرية.

 		)3يف حالة التطعيم املزدوج للتغلب عىل عدم التوافق
بني األصل والطعم.
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يقصد به ثني فرع نامي من النبات األم إىل األرض ودفنه وهو مازال متص ً
ال هبا وبذلك يستمر هذا الفرع

يف نموه معتمد ًا متام ًا عىل النبات األم فيام حيصل عليه من غذاء .ومن ثم يفصل هذا الفرع بعد تكوين اجلذور
عليه ليكون نبات ًا مستق ً
ال .وجيرى عادة يف أوائل فصل الربيع  ،ويتكاثر هبذه الطريقة العنب والياسمني األبيض

واألترج وغريها.

 4-الف�سائل Offshoots :

تعترب الفسيلة نمو ًا جانبي ًا قصري ًا خيرج من النبات األصيل قريب ًا من سطح الرتبة وله جذور جتعله مستق ً
ال
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 3-الترقيد Layering :

بذاته ،ويمكن فصل هذه الفسيلة من النبات األم وزراعتها ،وذلك كام يف نخيل التمر ونخيل الزينة واملوز .وجيب

عند فصل الفسائل عن األمهات مراعاة ما يأيت :

		 جتنب كثرة اجلروح أثناء فصل الفسائل ألهنا تزيد من احتامل إصابة الفسائل باألمراض.
أ)

ب) يراعى عند فصل الفسيلة أن يكون هلا جمموع جذري حيث تقل نسبة نجاح الفسائل عديمة اجلذور .

ج) أن تكون الفسائل خالية من األمراض وأن تكون منقولة من أرض جافة ورملية.
 5-التكاثر عن طريق بع�ض الأجزاء النباتية النامية تحت �سطح التربة :

تتميز بعض النباتات خاصة أبصال الزينة املزهرة وبعض حماصيل اخلرض وبعض النباتات الطبية والعطرية

بنمو بعض أعضائها ألداء وظيفة ختزينية للغذاء أو املواد الطبية والعطرية ،وتنمو حتت سطح الرتبة وهلا املقدرة
عىل إعادة دورة حياة النبات عن طريق هذه األجزاء األرضية التي تتميز بوجود الرباعم اخلرضية ومنها:
�أ) الأب�صال احلقيقية :

البصلة عبارة عن ساق قرصية أرضية قصرية  ،حتمل برع ًام طرفي ًا كبري ًا وحتيط به قواعد األوراق اللحمية

العصارية اململوءة بغذاء مدخر .وعندما تزرع البصلة يف املوعد املناسب يف الرتبة تنمو جذور عرضية ليفية من

قاعدة الساق القرصية القصرية ،ثم ينشط الربعم وينمو ويشق طريقة إىل أعىل فوق سطح الرتبة .ومن أهم

األبصال املزهرة التيوليب والنرجس،والبصل.
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ب) الدرنات والجذور المتدرنة :
الدرنات عبارة عن سيقان أرضية متخصصة ألجل اختزان الغذاء  .يوجد عىل سطح الدرنة مواضع غائرة

تسمى (عيون) وكل عني حتتوي عىل بضعة براعم  .وعندما ينمو الربعم يرسل ساق ًا هوائية مورقة إىل أعىل ومن
قاعدة هذه الساق خترج جذور عرضية تنترش يف الرتبة كام خترج سيقان ًا أرضية حتمل الدرنات اجلديدة ومن أمهها

البطاطس .

ن�شاط عملي

التكاثر بالدرنات :
الأدوات والمواد الالزمة :
درنة بطاطس  -وعاء فخاري فيه تربة مناسبة.
طريقة العمل:

 7ضع حبة من البطاطس يف منطقة رطبة ملدة أسبوع.

 7تفحص هذه احلبة بعد أسبوع ،والحظ وجود ( عيون ) أو براعم يف مناطق خمتلفة عىل سطح حبة
البطاطس.

 7اقطع هذه احلبة إىل عدة أجزاء عىل أساس أن حيتوي كل جزء عىل برعم أو أكثر .ماذا تسمي كل جزء؟
 7ازرع جزء ًا أو أكثر يف وعاء فخاري فيه تربة مناسبة بحيث تغطى كل جزء طبقة ترابية خفيفة.
 7سجل مالحظاتك ملا سيحدث هلذه األجزاء املزروعة بعد مرور أسبوع  ،أسبوعني ،أو ثالثة.
 7ماذا تتوقع أن تعطي كل من األجزاء املزروعة؟
 7هل يمثل هذا التكاثر نمط ًا للتكاثر اجلنيس أو غري اجلنيس؟
 7ما هي فوائده؟
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عبارة عن سيقان مدادة أو زاحفة تنمو حتت سطح الرتبة ومقسمة إىل عقد وسالميات وتوجد براعم عند

العقد مغطاة بأوراق حرشفية أو عصريية ،وعند اإلكثار بالريزومات فإهنا تنقسم إىل أجزاء حيتوي كل منها

عىل عقدتني (برعمني عىل األقل) وتزرع أفقية عىل العمق املناسب .ومن أهم النباتات التي تتكاثر بالريزومات
النعناع الفلفل واهليل والزنجبيل والنجيل البلدي.

 6التكاثر عن طريق تق�سيم �أو تجزئة النبات :ويقصد به تقطيع األجزاء النباتية املتحورة خاصة السيقان واجلذور والتي تنمو حتت سطح الرتبة والتي

هلا القدرة إذا قسمت إىل أجزاء أن يعيد كل جزء منها دورة حياة النبات كاملة .وغالب ًا ما يتم التقسيم بالنسبة
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جـ) الريزومات :

للريزومات والدرنات  ،وهي أعضاء ختزينية ال حتتوي عىل أوراق بل حتتوي عىل الرباعم اخلرضية التي تنشط

ويتكشف عنها نباتات جديدة .ويتكاثر هبذه الطريقة بعض نباتات الزينة والبطاطس .
ن�شاط عملي

التكاثر الخ�ضري

بمساعدة معلمك قم بزيارة أحد املشاتل املتوفرة يف مدينتك ،ثم الحظ بعض النباتات التي أجريت
هلا عملية تكاثر خرضي أو أكثر .دوهنا يف جدول متضمن ًا :اسم النبات ـ طريقة التكاثر اخلرضي.
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الأحياء في حياتنا
زراعة الأن�سجة

لقد عرف العلامء منذ زمن أن اخلاليا النباتية هلا مقدرة ذاتية وقابلية للنمو يف ظروف معينة لتعطي نبات ًا
كام ً
ال يف هناية األمر ،وهذه احلقيقة والنظرية هي األساس الذي بنيت عليه زراعة األنسجة النباتية.ويقصد
بالزراعة النسيجية النباتية تنمية أعضاء أو أنسجة نباتية معينة يف بيئات غذائية صناعية متخصصة لتتكون

براعم نباتية تنمو لتعطي نبات كامل  ،أو أعضاء نباتية للدراسة والتحليل وتعتمد يف ذلك عىل أصل العضو
النبايت املستعمل يف البداية  .ويمكن أن يؤخذ النسيج املراد زراعته من أنسجة جنني البذرة أو من أحد

األعضاء النباتية (اجلذر  ،الساق  ،الورقة ) أو الرباعم .

عملية زراعة األنسجة

46

حيث يقدر عددها يف العامل بحوايل مئة مليون نخلة أكثر من نصفها توجد بالعامل العريب،وهلذا فقد اهتمت
اململكة وبعض الدول العربية بزراعة النخيل بطريقة األنسجة ،حيث تم إنشاء مراكز علمية متخصصة هتتم

بعملية اإلكثار الدقيق لنخيل ال ُّتمور لتوفري فسائل جديدة بمواصفات قياسية ،بعد أن انترشت أمراض
النخيل بصورة كبرية خالل السنني األخرية ،مثل سوسة النخيل احلمراء التي ُتعد من أخطر اآلفات احلرشية

التي هتاجم النخيل ،ومرض «بايوض» الفطري وغريمها.
ومتر زراعة األنسجة النباتية بعدة مراحل هي :
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من األمثلة عىل الزراعة النسيجية زراعة النخيل  ،فشجرة النخيل من أقدم أشجار الفواكه يف العامل،

 		)1احلصول عىل العينة النباتية املناسبة مث ً
ال من القمة النامية للنبات .
 		)2تعقيم العينة النباتية ثم تشطف عدة مرات يف مياه مقطرة ويتم إزالة األنسجة التالفة.
 		)3تقطع العينة النباتية إىل قطع صغرية برشط أن تكون اخلاليا حية .
 		)4زراعة القطع النسيجية يف البيئة الغذائية الصناعية املالئمة برشط توفر درجة احلرارة املناسبة والرطوبة.
 		)5يظهر املجموع اخلرضي املتكون يف البيئة الغذائية الصناعية ،ثم تتكون له جذور .
 		)6تنقل النباتات الصغرية املتكونة إىل بيوت زجاجية  ،وبعد وصوهلا ملرحلة من النمو تنقل إىل البيئة
الطبيعية .

ابــحــث
اكتب بحث ًا عن سوسة النخيل احلمراء من حيث دورة حياهتا واجلهود التي تبذهلا الدولة
للقضاء عليها.
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الـتـقـويـم
ال�س�ؤال الأول  :ما المق�صود بالم�صطلحات العلمية الآتية :
التكاثر  ،التكاثر اخلرضي  ،الزراعة النسيجية .
ال�س�ؤال الثاني  :اكتب ( بما ال يتجاوز عن ثالثة �أ�سطر لكل فقرة ) عما ي�أتي :
		 أمهية التكاثر للمخلوقات احلية.
		 )1
		
		 )2

		
		 )3

أمهية التكاثر اخلرضي.

مراحل زراعة األنسجة.

ال�س�ؤال الثالث  :قارن بين :وظيفة التكاثر ووظيفة التغذية من حيث أمهيتها للمخلوق احلي ؟
ال�س�ؤال الرابع  :اختر الإجابة ال�صحيحة لكل من العبارات الآتية :
		 حيدث التكاثر باالنشطار يف  :أ) اليوجلينا ب) احلزازيات جـ) اهليدرا د) اخلمرية
		 )1
		 أي أنواع التكاثر اآلتية األكثر شيوع ًا يف النباتات الالوعائية ؟
		 )2
		
				 أ) االنشطار

ب) التربعم

د) اخلرضي .

جـ) األبواغ

		 أي الصفات اآلتية يتشابه فيها الصور املختلفة للتكاثر الالجنيس ؟
		 )3
				 أ) حيدث يف املخلوقات وحيدة اخللية

ب) تندمج فيه األمشاج لتكوين الالقحة

				 جـ) إنتاج األفراد اجلدد يتم باالنقسام غري املبارش د) حيدث يف الظروف البيئية القاسية

		 التكاثر اخلرضي ال يتطلب وجود  :أ) جذور
		 )4

		 تتكاثر اهليدرا تكاثر ًا غري جنيس بـ  :أ) التربعم
		 )5

ب) بذور

جـ) سيقان

ب) األبواغ جـ) التفلق

د) أوراق .

د) االنشطار

		 أي النباتات اآلتية يتكاثر خرضي ًا بطريقة طبيعية ؟ أ) الليمون ب) التفاح حـ) املشمش د) البصل .
		 )6

		 أي املخلوقات اآلتية يتكاثر بطريقة تكوين األبواغ ؟
		 )7
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				 أ) الفطريات ب) اجلوفمعويات جـ) الديدان د) احلبليات

		 يسمى التكاثر اخلرضي الذي يتطلب ثني طرف لفرع نبتة لتالمس األرض :
		 )8
				

أ) التطعيم		 ب) التعقيل

جـ) التزاوج

د) الرتقيد .

ال�س�ؤال الخام�س � :ضع عالمة ( √ ) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة ( � ) xأمام العبارة الخاطئة في
الجمل الآتية:
			
أ ) مضاعفة احلمض النووي (  ) RNAهو أساس التكاثر يف املخلوقات احلية .

( )

ت) اجلزء الذي يؤخذ من النبات ويوضع عىل نبات آخر يسمى األصل 			 .

( )

		
ب) العقلة عبارة عن جزء من نبات تسمى تبع ًا للجزء الذي تؤخذ منه.

		

ث) يستخدم الرتكيب يف حالة التطعيم عىل فرع أو ساق سميك أو التطعيم عىل العقل اجلذرية.
				
ج) يقوم املزارعون بعملية الرتقيد للنبات عادة يف أوائل فصل الربيع .

( )
( )

( )
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التكاثر اجلنسي
يف املخلوقات احلية
الأهـــداف

يتوقع منك بع
الفصل أن :

د االنتهاء م
ن دراسة هذا

1ـ ت
عرف املصطل
حا
ت
ال
عل
م
ية اآلتية  :الت
اإلخصاب.
كاثر اجلنيس،
2ـ ت
شــرح كيفيــ
ـة
ا
لت
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اث
ــ
ر
ف
ــي بعـض
احليــة (
الطالئعيات ـ الفطريات ـ املخـلـوقــات
3ـ تص
الالفقاريات).
ف تركيب اجلها
ز
ا
لت
نا
س
يل
لل
ذ
4ـ تب
كر واأل
ني وظيفة كل ع
نثى يف اإلنسان.
ض
و
م
ن
أ
ع
ضا
ء
اجلهاز الت
واألنثوي.
ناسيل الذكري
5ـ تبني ع
القة اجلهاز الت
نا
س
يل
با
لت
ك
اث
ر.
6ـ ترش
ح مراحل تشك
ل
ا
جلن
ني
يف
ا
إلنسان.
7ـ ترش
ح التغريات الت
ي
حت
د
ث
يف
ج
ا
سم األنثى
حلمل والوالدة.
للقيام بوظيفة
 8ـ
تكتـسب ال
م
هـ
ـا
را
ت
النشا
العملـية من
طات العملية.
خالل تنفيذ
9ـ ت
تأمل قدرة اهلل
سب
حا
نه
وت
ل
عاىل من خ
لتكاثر اجلنيس.
الل دراستك
10ـ تتأ
مل قدرة اخلال
ق
سب
حا
نه
وت
لألجهزة
عاىل من خ
التناسلية  ،وحكمة ترشيعه الل دقة صنعه
11ـ
للزواج.
متارس القوا
ع
د
ال
ص
حي
ج
حة للمحاف
هازك التناسيل.
ظة عىل سالمة

3

....

مقدمة :
} (سورة اإلنسان آية .)2

قال اهلل تعاىل{ :

حيدث التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية معقدة الرتكيب بصفة عامة مثل احليوانات والنباتات  ،وهو

عبارة عن التقاء خملوقني من نفس النوع بحيث تتحد األمشاج املذكرة التي ينتجها الذكر مع األمشاج املؤنثة
التي تنتجها األنثى وهبذا تتكون ـ بإذن اهلل ـ الالقحة التي تنمو إىل خملوق حي جديد من نفس النوع  .وجتدر

اإلشارة إىل أنه يلزم يف التكاثر اجلنيس احتاد أمشاج مذكرة مع أمشاج مؤنثة.

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

التكاثر اجلن�سي يف املخلوقات احلية

الإخ�صاب Fertilization

يقصد باإلخصاب احتاد املشيج املذكر مث ً
ال (احليوان املنوي) مع املشيج املؤنث ( البويضة ) ،وهو نوعان:

 )1اإلخصاب الخارجي :يكون خارج جسم األنثى ويكثر في الحيوانات المائية حيث تضع األنثـى

البيض في الماء ويقذف الذكر حيواناته المنوية في الماء قريبة من البيض وتتحرك الحيوانات المنوية نحو

البيض وتخصبها ،ولكي يتحقق اإلخصاب الخارجي يجب أن يتوفر شرطان هما :
أ ) أن يتم إفراز احليوانات املنوية والبيض يف مكان ووقت واحد تقريب ًا .

ب) أن يكون إفراز احليوانات املنوية والبيض بكميات كثرية حيث أن عدد ًا كبري ًا من احليوانات املنوية يفقد

نتيجة انجرافه يف تيار املاء أو نتيجة تغذية احليوانات األخرى عليه.

�إحدى مراحل نمو ال�ضفدع

�صورة لتكاثر ال�ضفدع
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التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

من األمثلة عىل اإلخصاب اخلارجي الضفادع وسمك السلمون ،حيث تقوم أنثى سمك السلمون بعمل

حفرة بذيلها يف الرمل وتضع فيها البويضات ثم يأيت الذكر ويصب حيواناته املنوية عليها إلخصاهبا.

 )2اإلخصاب الداخلي :وفيه يتم إخصاب البيض داخل جسم األنثى ويكثر يف احليوانات التي تعيش

عىل اليابسة ويف بعض احليوانات املائية.

ابــحــث

ولإلخصاب الداخيل مميزات منها:

 7محاية احليوان املنوي والبويضة من اجلفاف.
 7يزيد من احتامل حدوث اإلخصاب.

ملاذا ال تلقح النحلة غري مرة واحدة يف حياهتا؟

التكاثر في الطالئعيات :
قال اهلل تعاىل { :

} (سورة النحل آية  .)8الطالئعيات خملوقات حية وحيدة اخللية حقيقة

النواة ال ترى بالعني املجردة ،وتتكاثر جنسي ًا .مثل الربامسيوم الذي يتكاثر جنسي ًا بطريقة االقرتان ()Conjugation
وهو ارتباط مؤقت بني فردين من الربامسيوم لتبادل املادة الكروموسومية.وطريقة حدوثه كام ييل:

 1-يلتقي فردان من الربامسيوم جنب ًا إىل جنب وتتكون قنطرة بروتوبالزمية تصل بينهام عند امليزاب الفمي.

 2تنقسم النواة الصغرية يف كل منهام انقسام ًا اختزالي ًا تكون نتيجته تكوين أربع أنوية صغرية بكل منها جمموعةكروموسومية واحدة فقط ،أما النواة الكبرية فال حيدث هلا يشء يف هذه اخلطوة.
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االقتران في البرامسيوم

 4تنتقل نواة من كل فرد إىل اآلخر عرب القنطرة الربوتوبالزمية ثم تتحد النواتان (النواة املكتسبة من الفرد اآلخرمع النواة املتبقية من الفرد نفسه) يف كل فرد لتكون نواة صغرية مشيجية هبا جمموعتان كروموسوميتان.

 5-ينفصل الفردان عن بعضهام البعض.

 6تنقسم النواة املشيجية بعد ذلك ثالثة انقسامات (انقسام غري مبارش) لتعطي ثامن أنوية يف كل منها جمموعتانكروموسوميتان تزداد أربع منها يف احلجم وتصبح أنوية كبرية بينام تظل األربع األخرى أنوية صغرية.

 7-تتحلل النواة الكبرية يف كل فرد ،أما األنوية الثامنية الصغرية فأربع منها تنمو إىل أنوية كبرية بينام تظل

األربع األخرى أنوية صغرية.
 		8-ينقسم كل برامسيوم ال جنسي ًا عن طريق االنشطار مرتني ليكون أربعة أفراد يف كل منها نواة صغرية وأخرى

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

 3-تتحلل ثالث أنوية صغرية يف كل فرد وتبقى واحدة فقط تنقسم انقسام ًا غري مبارش إىل نواتني.

كبرية ليصبح املجموع ثامن برامسيوم.

معلومات �إثرائية
اإلخصاب الذاتي :Autogamy
يعد من الظواهر اجلنسية التي توجد يف الربامسيوم وتشبه عملية االقرتان فيام عدا عدم تبادل األنوية ،فبعد

حتلل النواة الكبرية واالنقسامات لألنوية الصغرية فإن النواتني الصغريتني األوليتني ذوايت العدد األحادي

الكروموسومي تتحدان لتكونا مع ًا نواة زجيوتية متامثلة العوامل الوراثية وليست متباينة العوامل الوراثية.

ن�شاط عملي

التكاثر في البرام�سيوم

افحص بواسطة املجهر رشائح جمهرية للتكاثر باالقرتان يف الربامسيوم وارسم ما تشاهده.

55
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التكاثر الجن�سي في الفطريات

مجيع الفطريات تتكاثر جنسي ًا باستثناء األفراد التابعة لقسم الفطريات الناقصة الذي مل يكتشف فيها

التكاثر اجلنيس .ويتضمن التكاثر اجلنيس يف الفطريات احلقيقية اندماج نواتني من مشيجني إحدامها أو كالمها

متحرك أو من خليتني خرضيتني لنفس الفطر.

وأكثر الطرق شيوع ًا يف التكاثر اجلنيس للفطريات مها اجلراثيم البيضية( )Oosporesواجلراثيم الزجيوية

(.)Zygospores

التكاثر الجن�سي في طحلب اال�سبيروجيرا
يعترب طحلب االسبريوجريا من الطحالب اخلرضاء كثرية االنتشار يف املياه العذبة ،وحيدث التكاثر اجلنيس

فيه بني خليتني متقابلتني يف خيطني من طحلب اسبريوجريا أو بني خليتني متجاورتني يف خيط واحد حيث
يظهر من كل خلية نتوء ينمو حتى يتصالن وتتكون القناة وتنتقل املادة الربوتوبالزمية بواسطة احلركة األميبية
من أحد اخليطني ( اخليط الذكري ) إىل اخليط اآلخر( اخليط األنثوي) لتندمج فيام بعد نواتا اخلليتني وتكونا

الالقحة (الزاجيوت) (  ) Zygoteوالتي متر بفرتة سكون تكون خالهلا حماطة بجدار سميك وبعدها تنقسم
الالقحة انقسام ًا اختزالي ًا لتعطي أربع أنوية ،ثم تنحل ثالث من هذه األنوية وتبقى واحدة تنقسم عدة مرات

لتكون خيط ًا جديد ًا من هذا الطحلب.

التزاوج
بني خيطي
األسبروجيرا
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التكاثر في طحلب ا�سبيروجيرا

الأدوات والمواد الالزمة:
ماء حيوي طحلب اسبريوجريا ــ رشائح زجاجية ــ أغطية رشائح ــ قطارة ــ جمهر مركب.

طريقة العمل:
حرض رشحية من طحلب اسبريوجريا ثم افحصها حتت املجهر املركب ركز دراستك عىل خيطني
متجاورين وابحث عن وجود نتوءات جانبية لكل من هذين اخليطني  .الحظ أنه يف بعض احلاالت
تكون هذه النتوءات متصلبة ومكونه ما يسمى أنبوب التزاوج.

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

ن�شاط عملي

التكاثر الجن�سي في الهيدرا :
أغلب أنواع اهليدرا ثنائية املسكن
وتظهر املناسل املؤقتة عادة يف فصل اخلريف
حيث تنضج واحدة من البويضات يف املبيض
كل مرة وخيصبها حيوان منوي يطلق يف املاء،
وبعد اإلخصاب تتكون الالقحة التي تبدأ
باالنقسام مكونة جنني .ثم تتكون حوله
حوصلة قبل أن خيرتق األم ويتحرر ومن ثم
يتمكن من احتامل املعيشة يف فصل الشتاء
وتتحرر اهليدرات الصغرية من احلوصلة يف
الربيع عندما يكون اجلو مناسب ًا.

()1

خصية
حيوانات
مـنــويـة
بويضة

تكاثر جنسي

تكاثر ال جنسي
برعم
مبيض

التكاثر الجن�سي والتكاثر الالجن�سي في الهيدرا
( )1ثنائي املسكن مصطلح يطلق عىل املخلوق الذي يكون اجلهاز الذكري يف خملوق واجلهاز األنثوي يف خملوق آخر مثل اإلنسان والنخيل.
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التكاثر الجن�سي في دودة الأر�ض
تعيش دودة األرض يف الرتبة الرطبة جسمها مكون من حلقات ،تتم عملية التكاثر اجلنيس فيها ،حيث
تلتقي دودتان بطن ًا لبطن بوضع متعاكس يف عملية اجلامع وتفرز مواد خماطية تكون غشاء حييط بمنطقة اجلامع

(الرسج) ,حيث يتم تبادل احليوانات املنوية فيام بينهام ,ثم تنفصل الدودتان وتبدأ خاليا الرسج بتكوين غشاء
خماطي جيف ليكون حلقة حتيط بجسم الدودة ,ثم تنتقل احللقة إىل اجلزء األمامي للحصول عىل البويضات
الناضجة ليتم تلقيحها ,ثم تنفصل هنائي ًا لتتكون الرشنقة التي حتتوي عىل بويضات خمصبة والتي ينمو منها جنني
واحد ليكون حيوان ًا كام ً
ال تقريب ًا.

ن�شاط ميداين

التكاثر في دودة الأر�ض

التزاوج في دودة الأر�ض

الطريقة :
قم برحلة ميدانية يف أحد املزارع القريبة إىل
منطقتك للتعرف عىل دودة األرض ومالحظة
منطقة الرسج وهي منطقة باهتة اللون متتد عىل
الظهر .وسجل مالحظاتك.

التكاثر الجن�سي في الح�شرات :
تتكون أعضاء التكاثر الذكرية يف اجلراد من خصيتني ووعاء ناقل والقضيب أما أعضاء التكاثر األنثوية

فتـتكون من مبيضني وقناة مبيض ومهبل وحويصلة منوية وغدد إضافية ،وعند اجلامع يقذف الذكر احليوانات
املنوية التي ختزن يف احلويصالت املنوية بجسم األنثى يف هناية فصل الصيف ويف الوقت املناسب خترج

البويضات من املبيضني لتمر باملهبل حيث تلتقي هناك باحليوانات املنوية ونتيجة لعملية التلقيح تتكون أعداد

كثرية من البويضات املخصبة التي ال تلبث أن خترج من األنثى وتدفن يف الرتبة عن طريق عضو وضع البيض
وتنمو لتكون أجنة صغرية تركد يف فرتة الشتاء ويكتمل نموها يف الربيع كحوريات يف أوائل الصيف.
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الجهاز التنا�سلي الذكري والأنثوي في الح�شرات

ومن األمثلة األخرى حرشات النحل حيث تنطلق امللكة من اخللية مفرزة مواد عطرية ومصدر ًة نغامت

جتذب الذكور إليها وعندما يصل إليها الذكر يقوم بتلقيحها ,ثم تقتله العامالت وتعود امللكة إىل اخللية لتبدأ
بوضع البيض بعد ثالثة أيام والذي يتحول إىل أطوار إىل أن يصل ملرحلة البلوغ وفق اجلدول التايل.
الأطوار

امللكة

ال�شغالة

الذكر

ح�ضانة البي�ض

� 3أيام

� 3أيام

� 3أيام

تغذية الريقة

� 5أيام

� 5أيام

� 6أيام

غزل الريقة لل�شرنقة

يوم

يومان

� 3أيام

الراحة �أو ال�سكون

يومان

� 3أيام

� 4أيام

التحول �إىل عذراء

يوم

يوم

يوم

مدة العذراء

� 3أيام

� 7أيام

� 7أيام

املدة من و�ضع البي�ضة حتى ظهور احل�شرة الكاملة

 15يوم

 21يوم

 24يوم

مراحل نمو ح�شرة النحل (لالطالع)
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معلومات �إثرائية
التكاثر الجن�سي في الدودة ال�شريطية
التلقيح يف الدودة الرشيطية ذايت حيث يتم انتقال احليوانات املنوية إىل املهبل قادم ًة من اخلصية يف
نفس القطعة أو يف القطعة املجاورة ثم تنتقل احليوانات املنوية إىل القناة املبيضية لتالقي البويضات
الصادرة من املبيض ويتم اإلخصاب وحتاط البويضات املخصبة بأغشية مكونة من خاليا الغدة
القرشية والغدة املحية ثم تصل إىل الرحم .وعند سقوط القطع األخرية املثقلة مع الرباز تتحلل
وخترج منها البويضات املخصبة والتي تبتلعها احليوانات مع غذائها فتفقس عن أجنة يف األمعاء.

الدودة ال�شريطية
60

ن�شاط عملي

تركيب الزهرة
المواد والأدوات الالزمة :

أزهار خمتلفة ,جمهر مركب ,رشائح زجاجية  ,أغطية رشائح  ,سكني حادة ,عدسة يدوية مكربة ,ماء.

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

التكاثر الجن�سي في النباتات الزهرية

طريقة العمل:

امجع عدد ًا من أزهار النباتات املختلفة من حديقة املدرسة ( إن وجدت ) أو من املنطقة املجاورة ملدرستك

أو من البيت  ,ثم حاول اإلجابة عن األسئلة اآلتية :

ادرس الشكل اخلارجي لألزهار  ,هل هناك اختالفات يف الرتكيب العام للزهرة ؟
ادرس املحيطات الزهرية ( من اخلارج إىل الداخل ) :

 		)1مم يرتكب كأس الزهرة ؟ و ما عدد األوراق ( السبالت ) املكونة له ؟ سجل نتائجك .

 		)2مم يرتكب تويج الزهرة ؟ ما عدد األوراق ( البتالت ) املكونة له ؟ هل البتالت ملتحمة أم سائبة ؟ سجل
نتائجك .

 		)3مم يرتكب الطلع (عضو التذكري) يف الزهرة ؟ ما عدد األسدية املكونة له ؟ هل األسدية ملتحمة أم سائبة ؟
		 مم ترتكب السداة الواحدة ؟ سجل نتائجك .
		 اعمل قطاع ًا عرضي ًا يف متك إحدى األزهار  ,ثم اعمل منه رشحية مع قطرة ماء وافحصه حتت املجه ,ر
		 ماذا تالحظ ؟ سجل وارسم ما تشاهده .

 		)4مم يرتكب املتاع (عضو التأنيث) يف الزهرة ؟ ما عدد الكرابل املكونة له ؟ هل الكرابل ملتحمة أم سائبة؟
مم ترتكب الكربلة الواحدة ؟ سجل نتائجك .
اعمل قطاع ًا عرضي ًا يف مبيض إحدى األزهار  ،ما عدد البويضات يف مبيض الزهرة ؟ سجل وارسم ما تشاهده.

هل هذه الزهرة ( أو األزهار ) لنبات وحيد الفلقة أم لنبات ذو فلقتني ؟ ما املبدأ العلمي الذي اعتمدت عليه ؟
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التلقيح في النباتات
التلقيح هو انتقال حبوب اللقاح من املتك إىل املياسم.
�أنواع التلقيح :

 7التلقيح الذاتي : self pollinationهو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إىل ميسم نفس الزهرة أو

زهرة أخرى عىل نفس النبات.

 7التلقيح اخللطي  : cross pollinationهو انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إىل ميسم زهرة أخرى

عىل نبات أخر من نفس النوع .

أسباب حدوث التلقيح اخللطي:

أسباب حدوث التلقيح اخللطي عديدة من أمهها ما يأيت:

 )1وجود األزهار املذكرة يف نبات واألزهار املؤنثة يف نبات آخر.

 )2اختالف أطوال األسدية واألقالم يف الزهرة الواحدة فيصعب انتقال حبوب اللقاح من متك الزهرة إىل
ميسم نفس الزهرة.

 )3اختالف مواعيد نضج املياسم واملتوك.

 )4وجود خاصية العقم الذايت يف األزهار ،وهوعدم إمكان
إخصاب حبوب لقاح زهرة لبويضات نفس الزهرة.

ابــحــث
ما األسباب التي تؤدي إىل حدوث خاصية العقم
الذايت يف األزهار ?

و�سائل حدوث التلقيح اخللطي:
 )1احلرشات  :األزهار التي تلقح باحلرشات هلا مميزات خاصة جتذب إليها احلرشات امللقحة حيث تتلون
األزهار بألوان جذابة للحرشات وكذلك تفرز رحيق ًا ذو رائحة عطرية مميزة عادة جلذب احلرشات،
وعندما تزور احلرشات األزهار للتغذية عىل حبوب اللقاح أو الرحيق أو كليهام تلتصق بجسمها حبوب
اللقاح وعند انتقاهلا إىل زهرة أخرى تنقل معها حبوب اللقاح فيتم التلقيح اخللطي.

 )2الرياح  :تتميز األزهار التي تلقح بالرياح بأهنا صغرية احلجم ال رائحة هلا ومياسمها كبرية وريشية  ،كام
تتميز حبوب اللقاح يف النباتات التي تلقح بالرياح بأهنا خفيفة وكثرية جد ًا .
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مساوية لكثافة املاء وتكون عىل شكل سلسلة تنتقل بسهولة إىل املياسم التي تكون كبرية ومتفرعة.

 )4اإلنسان :يقوم اإلنسان بنقل حبوب اللقاح إىل املياسم هلدف حدوث التلقيح مما يزيد من وفرة املحصول
كام حيدث يف النخيل.

 )5احليوانات  :مثل الطيور واخلفافيش والثدييات حيث تقوم يف حاالت خاصة بتلقيح أزهار بعض النباتات.
تكوين حبة اللقاح وتركيبها :

تتكون حبة اللقاح من انقسام خلية ام اللقاح املوجودة يف املتك انقسام ًا اختزالي ًا حيث ينتج عنها أربع

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

 )3املاء :حيدث التلقيح بواسطة املاء يف النباتات املائية املغمورة بحيث تكون حبوب اللقاح خفيفة الوزن وكثافتها

حبوب لقاح حتتوي عىل نصف عدد الكروموسومات املوجودة يف خلية أم اللقاح.
تتـركب حبـة اللقاح من جدار

سميـك يوجــد عليـه ثقـوب انبـات،
ويبطـن مـن الداخـل بجـدار رقيق،

وبالداخل سيتوبالزم حيتوي عىل

نواتني إحدامها صغرية ُتسمى النواة
التناسلية الذكرية واألخرى كبرية

تسمى النواة األنبوبية.

تكوين حبة اللقاح

تكوين البوي�ضة وتركيبها
تتكـون البـويـضـة مــن نسـيــج خــاص
فــي جـدار املبيض يعرف باملشيــمة وتتـركب
البـويضـة مـــن كيــس جنـينــي (بـداخـله
خليتـان مساعدتان وخلية البييضة ونواتان
قطبيــتان وخــاليا سـمتية) وفتـحــة النقيـر
وغالف البويضة والنيوسيلة واملشيمة.

الكي�س الجنيني

البوي�ضة
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الإخ�صاب في النباتات الزهرية
اإلخصاب هو احتاد النواة التناسلية الذكرية يف حبة اللقاح مع النواة األنثوية يف البويضة ويتم وفق التايل:

 		7عندما تقع حبة اللقاح عىل امليسم تقوم بامتصاص املحلول السكري املفرز من امليسم وتبدأ باالنتفاخ
وتتمدد حمتوياهتا وخترج منها أنبوبة اللقاح من أحد ثقوب اإلنبات وتتجه النواة األنبوبية إىل طرف أنبوبة
اللقاح وتليها النواة التناسلية حيث تنقسم إىل نواتني تناسليتني ذكريتني.

7

خترتق أنبوبة اللقاح يف أثناء نموها أنسجة امليسم والقلم واملبيض وذلك بإفراز أنزيامت تقوم بتحليل

خاليا األنسجة حتى تصل إىل البويضة عرب فتحة النقري .

 		7عندما تدخل أنبوبة اللقاح الكيس اجلنيني تزول النواة األنبوبية ويتمزق طرف أنبوبة اللقاح وتنطلق
منها النواتان الذكريتان بحيث حيدث إخصاب مضاعف وذلك باحتاد إحدى النواتني الذكريتني بالنواة
األنثوية يف نواة البيضة فيتكون الزجيوت أو البويضة املخصبة التي تنمو مكونة جنني البذرة فيام بعد وأما

النواة الذكرية الثانية فتتحد مع النواتني القطبيتني وتنتج عن ذلك نواة األندوسبريم الثالثية التي تكون
األندوسبريم يف البذرة فيام بعد.
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التلقيح والإخ�صاب في الزهرة

بعد حدوث عملية اإلخصاب تذبل عادة السبالت والبتالت واألسدية والقلم وامليسم ويتكون اجلنني

من الزجيوت واإلندوسبريم من نواة األندوسبريم الثالثية وتتحول بعد ذلك البويضة إىل بذرة واملبيض إىل
ثمرة بعد حدوث تنبيه هرموين ألنسجة املبيض املختلفة.
تركيب البذرة :
تنمو البويضة بعد اإلخصاب لتكون البذرة حيث تنمو الالقحة لتكون جنني البذرة الذي يتكون من

اجلذير والريشة والفلقات ،وتنمو نواة األندوسبريم الثالثية مكون ًة نسيج األندوسبريم الذي خيزن فيه الغذاء

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

		 تكوين الثمار والبذور:

وتتصلب أغلفة البويضة مكون ًة غالف البذرة الذي يسمى القرصة.

ن�شاط عملي

درا�سة تركيب البذرة
الأدوات والمواد الالزمة :

بذور الفاصوليا والفول واخلروع والذرة  -ماء.

طريقة العمل :
 7انقع عدد ًا من بذور الفاصوليا والفول واخلروع والذرة يف املاء وبعد يوم ادرس هذه البذور والحظ
القرصة يف بذرة الفول والفاصوليا واخلروع وعليها الرسة وفتحة النقري.

 7انزع القرصة والحظ مكونات اجلنني بالداخل والذي يرتكب من  :الفلقتني اللتني حترصان بينهام اجلذير
املدبب الطرف ورييشة ذات الطرف العريض.

 7ادرس حبة الذرة والحظ أن الغالف الثمري مندمج مع غالف البذرة انزع الغالف والحظ جنني البذرة
داخله الذي يتكون من اجلنني وفلقة واحدة وجذير ورويشة.
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		 الإنبات في البذور

يكون اجلنني يف حالة سكون يف البذرة وإذا توفرت له الظروف املناسبة فإنه ينمو ليكون نبات ًا جديد ًا

مستفيد ًا من الغذاء املخزون يف الفلقات أو اإلندوسبريم حتى تتكون األوراق ثم يبدأ النبات يف عملية البناء

الضوئي لتكوين غذائه .وهناك رشوط جيب أن تتوفر لنجاح إنبات البذور هي :
�شروط الإنبات الداخلية:

		 أن يكون جنني البذرة حي ًا وحيوي ًا.
7

		 جيب أن حتتوي البذور عىل كمية كافية من املواد الغذائية.
7

		 جيب أن تكون البذور ناضجة.
7
�شروط الإنبات اخلارجية:

تتعلق بالبيئة التي تنبت فيها البذور مثل املاء واهلواء ودرجة احلرارة املناسبة حتى تنمو البذور بالشكل الطبيعي.
		�إنبات بذور ذوات الفلقة الواحدة
متتص البذرة املاء وتنتفخ ثم يتمزق غالف البذرة وخيرج اجلذير من الغمد املحيط به وينمو إىل أسفل وتتكون

عليه اجلذور اجلانبية .وتنمو الريشة وخترتق الغمد املحيط هبا متجهة إىل أعىل وتتكون عليها األوراق بحيث

يتكون املجموع اخلرضي يف النبات،وتبقى البذرة حتت سطح الرتبة ويسمى اإلنبات هنا باإلنبات األريض ثم
يضمر نسيج اإلندوسبريم ويتالشى فيام

بعد  ،ثم تتكون األوراق اخلرضاء ليعتمد
النبات عليها يف احلصول عىل الغذاء ،ثم

يبدأ اجلذر واجلذور اجلانبية يف التاليش

لتحل حملها جذور ليفية خترج من قاعدة
الساق .مثل  :القمح أو الذرة.
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مراحل �إنبات بذرة الذرة

متتص البذرة املاء عن طريق النقري فتنتفخ
الفلقتان وتتمزق القرصة وخيرج اجلذير وينمو
إىل أسفل وتتكون عليه فيام بعد اجلذور الثانوية
ويكتمل املجموع اجلذري يف النبات ،وتنمو
الريشة إىل أعىل ويتكون عليها فيام بعد األوراق
ويكتمل املجموع اخلرضي ثم تضمر الفلقتان
حيث يستهلك اجلنني الغذاء املخزون فيهام
وبعد أن تتكون األوراق يقوم النبات بعملية
البناء الضوئي معتمد ًا عىل نفسه يف صنع
الغذاء.

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

		 �إنبات بذور ذوات الفلقتين

مراحل �إنبات بذرة من ذوات الفلقتين.

اإلنبات يف ذوات الفلقتني إما أن يكون أرضي ًا مثل اإلنبات يف بذرة الفول أو أن يكون إنبات ًا هوائي ًا مثل

اإلنبات يف بذرة الفاصوليا.

معلومات �إثرائية
الم�شاتل الزراعية
تعترب املشاتل من أهم أسباب نجاح وتقدم النهضة الزراعية  ،حيث تعتمد عىل تطبيق األساليب العلمية

املتطورة املختلفة  ،واستخدام البيوت املحمية بأنواعها املختلفة يف جمال إكثار وإنتاج شتالت وغراس نباتات الزينة

وشتالت الغابات وغريها.

ويقصد باملشتل املساحة من األرض الزراعية املحمية أو املكان املخصص إلجراء عملية التكاثر والرعاية

وإنتاج العديد من شتالت النباتات حيث تزرع البذور أو عقل بعض األصناف بغرض إنتاج الشتالت.
ويمكن حتديد األهداف من إقامة املشاتل فيام ييل :

 7توفري الظروف البيئية املالئمة إلكثار الشتالت بالبذور أو األجزاء اخلرضية وكذلك لتوزيع الشتالت الالزمة

للزراعة داخل املدن .
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 7إنتاج الشتالت اجليدة من األصناف املمتازة وشتالت النباتات الكبرية.

 7االهتامم باألمهات عالية اإلنتاج مع مناسبتها للظروف البيئية وخلوها من األمراض واحلرشات لتمثل
األساس األول يف انتشار األنواع وحفظها والتوسع يف زراعتها بزيادة األعداد الناجتة منها باإلكثار
اخلرضي.

 7تشغيل األيدي العاملة وزيادة اخلربة باملامرسة والتدريب .

 7توفري الظروف البيئية املتحكم هبا وخاصة إلجراء التجارب واألبحاث الزراعية للوقوف عىل الوسائل
املثىل يف زراعة ورعاية وخدمة املشاتل لزيـادة اإلنتاج وحتسني نوعية املحاصيل البستانية.

 7إمداد احلدائق بالشتالت والنباتات الالزمة للزراعة يف أوقات حمددة وكذلك لتعويض النقص من
التالف وامليت من نباتات احلدائق واستبداله بنباتات جديدة بصورة رسيعة .وهناك أنواع عديدة

للمشاتل فمنها العامة واخلاصة والتجارية وعند إنشائها جيب أن تتوفر رشوط منها دراسة حتديد
الغرض اإلنتاجي ومستلزماته والقوى البرشية وغريها.
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مقدمة :
قـال اللـه تـعـالـى { :

} (سورة احلجرات آية )13

يعتمد بقاء احلياة ـ بإذن اهلل ـ عىل التكاثر الذي تتنوع طرائقه بتنوع املخلوقات احلية والذي هيدف إىل

بقاء النوع .وقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل بني آدم وكرمهم عىل كث ٍ
ري ممن خلق ،وجعل نظام بقائهم مرتبط ًا
بالزواج والتناسل ويشرتط لذلك اشرتاك جهازان تناسليان أحدمها يف الذكر واآلخر يف األنثى ،وأعضاء هذان

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

التكاثر في الإن�سان

اجلهازان متالئمة مع إنتاج احليوانات املنوية والبويضات واحتادمها لتكوين الالقحة فسبحان اهلل القائـل يف

كـتابـه {

} (السجدة .)8 ،7 :

اجلهاز التناسيل يف اإلنسان كغريه من أجهزة اجلسم نعمة من اهلل سبحانه وتعاىل وجب علينا املحافظة

عليها ،وإتباع تعاليم رشيعتنا اإلسالمية يف مثل هذا املظهر من مظاهر احلياة .
الجهاز التنا�سلي الذكري ( ) Male Reproductive system

يقوم اجلهاز التناسيل يف الذكر بإنتاج احليوانات املنوية  ،وإنتاج هرمون الذكورة.
ويرتكب اجلهاز التناسيل يف الذكر من اآليت:

 )1اخل�صيتان ( : ) Testes
اخلصية هي غدة بيضاوية الشكل طوهلا حوايل  5سم
وعرضها حوايل  3سم ،واخلصية اليرسى أكرب قلي ً
ال من

اليمنى وتوجد يف مستوى أقل من مستوى اليمنى .وحتاط
اخلصيتني بكيس خاص يسمى كيس الصفن يتدىل من
اجلسم حامال اخلصيتني خارج اجلسم ويعمل هذا الكيس
الجهاز الذكري في الإن�سان
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عىل محاية اخلصيتني وتوفري درجة حرارة مناسبة إلنتاج احليوانات
املنوية ولذلك فهو يتمدد ويتقلص حسب حرارة اجلو.

واحلكمة من وجود اخلصيتني خارج اجلسم هو أن حرارة اجلسم

(37درجة مئوية) ال تسمح بتكوين احليوانات املنوية بينام وجودها
خارج اجلسم جيعلها يف درجه حرارة أقل (35درجه مئوية) تناسب
عمليه إنتاج احليوانات املنوية.

ويالحظ أن اخلصيتني توجدان يف املراحل اجلنينية األوىل عىل األنابيب املنوية داخل اخلصية

جانبي العمود الفقري بالقرب من الكليتني ولكنهام هتاجران إىل كيس الصفن قبل الوالدة بشهرين تقريب ًا
وتبقيان فيه مدى احلياة.

وترتكب كل خصية من عدد كبري من األنابيب املنوية الصغرية التي تنقسم خالياها املبطنة جلدارها لتنتج

احليوانات املنوية عند البلوغ  .وتفرز اخلاليا البينية الواقعة بني األنابيب املنوية هرمون الذكورة (التستوستريون
 ) Testosteroneالذي يعمل عىل إظهار الصفات اجلنسية الثانوية الذكرية مثل خشونة الصوت وقوة العضالت

والعظام ونمو الشعر عىل الوجه.

فـكّــر

)2

ماذا حيدث لإلنسان يف حالة عدم نزول اخلصيتني إىل كيس الصفن ؟ وهل تظهر عىل الشخص
الصفات اجلنسية الثانوية ؟ وماذا يطلق عىل هذه اخلصية ؟

الرببخ ( : ) Epididymis
هو قناة شديدة االلتواء يتصل بقاعدة اخلصية وهو مكان نضج وخزن احليوانات املنوية قبل مرورها إىل

الوعاء الناقل ،ويبلغ طول الرببخ حوايل ستة أمتار ومع هذا فإنه يلتف حول نفسه حتى يصبح طوله الظاهري
ال يزيد عن ستة سنتيمرتات.

		 الوعاء الناقل ( : ) Vas deferens
)3
هو قناة تيل الرببخ حيث يلتقي مع قناة البول ليشكل معها اإلحليل (  ) Urethraأو القناة البولية التناسلية
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املنوية من الرببخ إىل اإلحليل.
)4

الغدد الملحقة �أو الم�ساعدة ( : ) Accessory gland

وهي ثالث غدد تفرز السائل املنوي عىل احليوانات املنوية خالل سريها من اخلصيتني إىل خارج اجلسم.

وعندما خيتلط السائل املنوي مع احليوانات املنوية يتشكل املني (  ) Semenوهذه الغدد هي:

�أ) الحو�صلتان المنويتان Seminal Vesicle

تقع احلويصلة املنوية خلف املثانة البولية  ،وتفرز السائل املنوي القاعدي الذي يعمل عىل معادلة محوضة

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

املشرتكة .وحيتوي الوعاء الناقل عىل عضالت ال إرادية جتعله يتحرك حركة دودية تعمل عىل نقل احليوانات

احليوانات املنوية القادمة من اخلصيتني ويسهل حركتها كام يساهم يف تغذيتها الحتوائه عىل سكر الفركتوز.

ب) غدة البرو�ستات ( : ) Prostate gland

غدة وحيدة توجد أسفل املثانة البولية وحتيط باإلحليل ويزداد حجمها مع تقدم العمر  ،وتفرز جزء ًا
من السائل املنوي الذي يعمل أيض ًا عىل معادلة احلموضة التي قد حتدث من جراء مرور البول يف القناة

البولية  ،كام تساعد يف زيادة نشاط احليوانات املنوية وحركتها .

ج) غدتا كوبر ( : ) Cowper's gland

غدتان توجدان أسفل غدة الربوستات وتفرزان سائ ً
ال منوي ًا قاعدي ًا أثناء التهيج اجلنيس  ،ويعمل هذا
السائل عىل تنظيف اإلحليل من آثار البول احلميض .

 )5الق�ضيب ( : ) Penis

هو عضو اجلامع يف الذكر حيث حيتوي عىل األوعية الدموية التي تلعب دور ًا يف عملية انتصابه ،ويعمل

عىل توصيل احليوانات املنوية إىل مهبل األنثى.

تكوين وتركيب الحيوانات المنوية ( : ) Spermatozoa

يبدأ الرجل يف إنتاج احليوانات املنوية عند البلوغ فقط  ،حيث يقذف يف املرة الواحدة ما يقارب 500

مليون حيوان منوي وإذا مل يتم قذفها فإهنا متوت ومتتصها أنسجة اخلصية وتتكون حيوانات منوية مرة أخرى.
وال تعتمد درجة اخلصوبة عند الرجل عىل عدد احليوانات املنوية فقط وإنام تعتمد أيض ًا عىل نوعيتها ومدى
نشاطها يف السائل املنوي .
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وتتكــون

األمـشـــــاج

املـــــــــذكـرة (احليوانات املنوية) يف
اخلصية وتعتمد يف تكوينها عىل االنقسام
االختزايل  Meiosisفعند بلوغ الرجل تبدأ

عملية إنتاج األمشاج املذكرة (احليوانات

املنوية) وهي عملية مستمرة تتم يف
األنابيب املنوية يف اخلصية التي يوجد

عىل جدارها أمهات املني spermatogonia

حيدث هبا انقسامات ميتوزية (غري

لتكون خاليا منوية أولية
مبارش) عديدة ّ

ابتـــدائـيــــة primary spermatocytes

ثم متر هذه اخلاليا باملرحلة األوىل من

االنقسام االختزايل فتتكون خاليا منوية

ثانوية  secondary spermatocytesوالتي

حتتوي عىل نصف العدد األصيل من
الكرموسومات وتبدأ اخلاليا املنوية
الثانوية باالنقسام االختزايل وتكون

طالئع منوية  spermatidsالتي متر

بعمليات نمو وتتحول إىل حيوان منوي.

تكوين الحيوانات المنوية .
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ويتكون احليوان املنوي يف اإلنسان من ثالث مناطق

هي :

أ)		 الرأس (  : ) Headحيتوي عىل النواة  ،وحيمل الرأس
يف مقدمته عىل اجلسم القمي أو الطريف ()Acrosome

الذي حيتوي عىل اإلنزيامت التي تساعد عىل اخرتاق
غالف البويضة عند اإلخصاب.

ب) العنق (  : ) Neckحيتوي عىل العديد من امليتوكوندريا

تركيب الحيوان المنوي

التي تعطي الطاقة الالزمة للحيوان املنوي للحركة.

ج) الذيل (  : ) Tailهو عضو احلركة الذي يساعد عىل
دفع احليوان املنوي داخل القناة التناسلية األنثوية

للوصول إىل البويضة .

ن�شاط عملي

•

افحص رشحية جمهرية جاهزة حليوان

منوي لتتعرف عىل شكله وتركيبه .

الأحياء في حياتنا
الخـتـان
اخلتان هو قطع اجللدة ( القلفة ) التي تغطي احلشفة عادة  ،وقد دعا اإلسالم إىل اخلتان دعوة رصحية

وجعله عىل رأس خصال الفطرة البرشية  ،فقد أخرج البخاري عن أيب هريرة أن النبي صىل اهلل عليه وسلم قال
 :الفطرة مخس ( :اخلتان و االستحداد وقص الشارب وتقليم األظافر ونتف اإلبط) .وقد أثبتت الدراسات

الطبية احلديثة أن أمراض ًا عديدة يف اجلهاز التناسيل بعضها مهلك لإلنسان تشاهد بكثرة عند غري املختونني
بينام هي نادرة ومعدومة عند املختونني .
أهمية اخلتان الصحية :

 )1اخلتان وقاية من االلتهابات املوضعية يف القضيب  :فالقلفة التي حتيط برأس القضيب تشكل جوف ًا ذو
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فتحة ضيقة يصعب تنظيفها  ،إذ تتجمع فيه إفرازات القضيب املختلفة بام فيها ما يفرز سطح القلفة
الداخيل من مادة بيضاء ثخينة تدعى اللخن وبقايا البول ونمو اجلراثيم املختلفة مؤدية إىل التهاب
احلشفة والقلفة احلاد أو املزمن .

 )2اخلتان يقي األطفال من اإلصابة بالتهاب املجاري البولية .

 )3اخلتان الذي جيري للذكور يف سن مبكرة خيفض كثري ًا من نسبة حدوث رسطان القضيب عندهم .
الجهاز التنا�سلي الأنثوي ( ) Female Reproductive system
يقوم اجلهاز التناسيل يف األنثى بإنتاج البويضات بواقع بويضة كل شهر  ،وإنتاج اهلرمونات األنثوية ،

كام يقوم أيض ًا بتهيئة املكان املناسب إلخصاب البويضة واستقبال اجلنني حتى الوالدة .
ويرتكب اجلهاز التناسيل يف األنثى من اآليت:

		 المبي�ض ( : ) Ovary
)1
زوج من الغدد البيضاوية

الشكل ويبلغ طول املبيض
حوايل  3سم وعرضه حوايل

 2سم ،ويقوم املبيض بإنتاج

البويضات باإلضافة إىل إفراز
اهلرمونات اجلنسية األنثوية

مثل هرمون األسرتوجني الذي
يعمل عىل إظهار الصفات
اجلنسية الثانوية األنثوية مثل نمو

الثديني وترسب الدهن حتت
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واحلويصلة عبارة عن كيس ممتلئ بسائل،وحيتوي بويضة واحدة فقط.

ينضج يف كل شهر حوصلة واحدة بفعل اهلرمون املنشط للحوصلة (  ) FSHالذي يفرز من الغدة النخامية

فتنضج البويضة املوجودة بداخلها وتنفجر احلوصلة لتنطلق منها البويضة إىل قناة فالوب .

معلومات �إثرائية
عند الوالدة حيتوي كال املبيضني عىل حوايل  2مليون بويضة  ،وتبقى البويضات يف حالة سبات حلني سن

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

اجللد ونعومة نربة الصوت وحدوث احليض .ويتكون كل مبيض يف أثناء البلوغ من عدد من احلويصالت،

البلوغ وتتالشى أغلبها ( تضمر ) وهلذا يتناقص العدد إىل  400.000عند البلوغ وعملية االضمحالل أو
التاليش هذه تستمر طوال عمر األنثى حتى أثناء فرتات احلمل وأثناء كل دورة شهرية تبدأ حوايل  20بويضة

بالنمو ولكن واحدة فقط تصل مرحلة النضج والباقي يتالشى  .إن هناك عوامل تؤثر عىل معدل اضمحالل
البويضات طوال عمر األنثى  ،بعضها وراثي بفعل اجلينات وبعضها بسبب عوامل بيئية معينة مثل التعرض

لإلشعاع  ،بعض األدوية  ،والتدخني ،وهلذا خيتلف عمر سن اليأس أي توقف احليض والبويضات من أنثى
إىل أخرى  .تبلغ األنثى سن اليأس حني تضمحل مجيع البويضات .

)2

قناة فالوب ( قناة البي�ض ) ( : ) Fallopian tube
توجد عىل كل جانب من الرحم قناة بيض وهي عبارة عن قناة رفيعة مبطنة من الداخل بغشاء خماطي

وأهداب كثرية وهلا قمع يالصق املبيض حيتوي عىل أهداب تقوم بالتقاط البويضة الناضجة التي خرجت

من احلويصلة يف املبيض بعد انفجارها إىل داخل القمع ليتم يف قناة فالوب إخصاب البويضة بواسطة احليوان

املنوي الذي خيتاره اخلالق سبحانه وتعاىل .
		 الرحم ( : ) Uterus
)3

هو عضو عضيل قوي كمثري الشكل يصل طوله إىل حوايل  8سم وعرضه حوايل  5سم  .ويتألف الرحم

من قسمني مها قسم علوي يتصل بقنايت البيض ُيعرف باجلسم  ،وقسم سفيل ُيعرف بعنق الرحم ()Cervix
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تدخل من خالله ماليني احليوانات املنوية لكي ختصب البويضة .وجدار الرحم سميك وقابل للتمدد واالتساع
بدرجة كبرية عند حدوث احلمل وله بطانة داخلية غنية باألوعية الدموية لتغذية اجلنني يف أثناء احلمل  .وتستعد

بطانة الرحم كل شهر الستقبال البويضة املخصبة  ،فإذا مل حيدث إخصاب هلذه البويضة فإن بطانة الرحم

تتحطم وخيرج الدم من الشعريات الدموية حمتوي ًا عىل قطع من الغشاء املبطن للرحم وهذا ما يسمى دم احليض
أو الطمث والذي يستمر من ثالثة أيام إىل عرشة ايام تقريب ًا .

 )4المهبل ( : ) Vagina
		 قناة عضلية يبلغ طوهلا حوايل  12 – 10سم وهي قابلة للتمدد واالتساع لتسمح بمرور اجلنني عند

الوالدة .وتغطى فتحة املهبل يف األنثى البكر بغشاء رقيق يعرف بغشاء البكارة (  ) Hymenالذي حيتوي عىل
فتحة صغرية تسمح بمرور دم احليض وإفرازات الرحم  .ويف املهبل ُتقذف احليوانات املنوية بواسطة القضيب

.

• تكوين وتركيب البوي�ضات ( : ) Eggs
تبـدأ عمليــة تكويــن البـويضـة بانقسـام

خاليا تناسلية أولية (جنينية) انقسام غري مبارش

لتكون خلية أم البيضة ( )oogoniaوالتي تنمو إىل

خلية بيضيــــة أوليــة ( ابتــدائية ) (primary

 )oocyteوالتـي تنقسـم انقسـام ًا اخـتــزاليـــ ًا

لتكــون خـلـيــــة بيضية ثانوية ثم تنقسم لتكون
البويضة الناضجة (.)ovum
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البويضة كبرية جد ًا مقارنة باحليوان املنوي ،كام أن شكلها مستدير
أو بيضاوي  .وحتتوي البويضة عىل نواة حييط هبا كمية كبرية من
السيتوبالزم الذي حيتوي عىل حبيبات املح التي توفر الغذاء الالزم
خالل األسبوع األول من نمو البويضة املخصبة ،وحييط بالبويضة

مبارشة طبقة شفافة ( ) Zona pellucidaثم ييل هذه الطبقة إىل
اخلارج طبقة من خاليا حويصلية تعرف بالطبقة التاجية الشعاعية

تركيب البوي�ضة

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

وختتلف البويضة عن احليوان املنوي فمن حيث احلجم نجد أن

(.) Corona radiata

• الإخ�صاب (  ) Fertilizationوحدوث الحمل ( : ) Pregnancy
اإلخصاب هو احتاد احليوان املنوي مع البويضة لتكوين البويضة املخصبة أو الالقحة  ،وحيدث اإلخصاب يف

الثلث األول ( األعىل ) من قناة فالوب  .تولد األنثى ويف مبيضها عدد كبري من احلويصالت وعندما تصل إىل سن
البلوغ تبدأ هذه احلويصالت بالنضج بنظام دوري شهري بالتناوب بني املبيضني  ،تنضج خالله حويصلة واحدة

لتكوين بويضة ناضجة  .ويف منتصف الدورة الشهرية خترج هذه البويضة من املبيض بعملية تسمى التبويض حيث

يلتقطها القمع بواسطة أهدابه لتدخل يف قناة البيض ( قناة فالوب ) .

وتبقى هذه البويضة محتفظة بحيويتها في الثلث األول من قناة فالوب لمدة  24ساعة فقط  ،بينما يحتفظ
الحيوان المنوي بحيويته داخل الجهاز التناسلي لألنثى لمدة  48ساعة تقريب ًا  .وفي أثناء الجماع تقذف الحيوانات
المنوية في المهبل بواسطة القضيب ثم تتـحرك وتدخل الرحم من خالل عنق الرحم ثم قناة فالوب حتى تصل

إلى البويضة في الثلث األعلى من قناة فالوب وتصل مئات من هذه الحيوانات المنوية سابحة في السائل المنوي،
ولكن حيوان منوي واحد فقط هو الذي ينجح في اختراق جدار البويضة وإخصابها  .فعند التقاء الحيوان

المنوي بالبويضة يفرز الحيوان المنوي من الجسم القمي إنزيم يسمى هيالورونيديز ( ، ) Hyaluronidase
يعمل هذا اإلنزيم على إذابة الطبقة التاجية الشعاعية والطبقة الشفافة المحيطتين بالبويضة فيخترق رأس الحيوان

المنوي كال الطبقتين ويلتصق بسطح البويضة فتتغير طبيعة جدارها ويصبح غير منفذ ألي حيوان منوي آخر .
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فتندمج نواتا الحيوان المنوي والبويضة لتكوين البويضة المخصبة  .وفي هذه المرحلة يتهيأ الرحم الستقبال
الجنين  ،فيكبر ويسمك جدارة الداخلي ويصبح لين ًا ورطب ًا  .كما يزداد عدد األوعية الدموية فيه  ،وذلك إلمداده
بالدم بكميات كبيرة  .فتبدأ البويضة

المخصبة في االنقسام ثم تتحرك في
قناة فالوب حتى تصل إلى الرحم
مكونة كتلة من الخاليا تستقر في

بطانة الرحم وتسمى هذه العملية

باالنغراس(.)Implantation

ينمو

الجنين داخل رحم األم وتسمى
الفترة التي يقضيها الجنين في الرحم

فترة الحمل  ،وتبلغ حوالي  9أشهر

في الحالة العادية  ،ثم تحدث الوالدة
ويخرج الجنين من جسم األم .

فـكّــر

الإخ�صاب وانغرا�س الجنين في الرحم

• إذا كانت البويضة ختصب بحيوان منوي واحد فقط فلامذا ُينتج هذا العدد اهلائل من
احليوانات املنوية ؟

التغيرات التي تحدث في ج�سم الأنثى �أثناء عمليتي الحمل والوالدة:
 7تبدأ الغدة النخامية بإرسال هرموناهتا التي تؤثر عىل املبيض فاهلرمون املنشط للحويصلة ( ) FSHوهو منمي
للخاليا التناسلية املوجودة باملبيض حتى تفرز البويضة .ومن اهلرمونات هرمون (  ) L.Hوهو منمي

ومنشط للجسم األصفر الذي يفرز مادة الربوجسرتون أو هرمون احلمل الذي هييء الرحم للحمل

وعندما ال يكون هناك محل فإن اجلسم األصفر يتوقف عن إرسال هرموناته وبالتايل حيدث احليض عند املرأة.
 7يتسع احلوض متخذ ًا شك ً
ال مناسب ًا يتفق مع العمل الذي خصص له وهو محاية الرحم من املؤثرات اخلارجية.
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البلوغ

يشكل البلوغ نقطة التحول بني الطفولة والشباب الذي يتزامن مع جمموعة من التفاعالت والتغريات

البيولوجية والنفسية لكل من الذكر واألنثى نتيجة تأثري وتنسيق من قبل اهلرمونات اجلنسية املفرزة .وينتج
عن أي خلل يف هذا اإلفراز مشاكل عدة يف البلوغ منها تأخر أو غياب البلوغ أو تقدم فيه وصو ً
ال إىل بعض
احلاالت املرضية املستعصية العالج أحيان ًا .وحيدد سن البلوغ بالنسبة للفتاة بني التاسعة والرابعة عرشة من

العمر وبالنسبة لألوالد بني احلادية عرشة والسادسة عرشة من العمر .وتساعد عوامل عدة عىل الوصول

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

معلومات �إثرائية

إىل البلوغ بشكل طبيعي أو التسبب يف خلل فيه منها املناخ والوراثة والوضع االقتصادي والثقافة والوضع

النفيس وغريها .حيصل البلوغ لدي الفتاة يف سن مبكرة (تسع سنوات) يف البالد احلارة مقارنة بأحد عرش
عام ًا يف البالد الباردة مع العلم أن هناك حتو ً
ال حالي ًا يف البلوغ يف الدول املتقدمة الباردة حيث انخفضت
السن يف السنوات األخرية ،واألمر نفسه حيصل لألوالد يف الدول احلارة مقارنة بالدول الباردة .يؤدي عامل
الوراثة أيضا دور ًا مه ًام يف حتديد مرحلة البلوغ حيث يمكن مالحظة وضع عائالت بكاملها حيصل لدهيا
حاالت بلوغ مبكر أو متأخر .كام أن االستقرار االقتصادي وتأمني الغذاء الصحيح للمراهق والثقافة اجلنسية

الصحيحة مع التنسيق بني املدرسة والبيت كلها عوامل تساعد عىل ختطي مرحلة البلوغ من دون خلل .وقد

تؤخر بعض احلاالت النفسية البلوغ كالقلق واخلوف وعدم االستقرار.
البلوغ عند الذكر :

تعمل اهلرمونات اجلنسية التي تفرز من الغدة النخامية عىل نضج اخلصيتني وهذا النضج يساعد عىل

إفراز اهلرمون الذكري ( )Testosteroneوهكذا فإن أول عالمة للبلوغ عند الذكر هي زيادة حجم اخلصيتني

(.)Testes

ويعمل هرمون التستوستريون عىل بروز شعر العانة وحتت اإلبطني وزيادة حجم اخلصيتني وخشونة

الصوت ونمو العضالت وعرض الكتفني وزيادة طول األطراف العليا والسفىل باإلضافة إىل نمو
الربوستات وغدة كوبر  .وهذا اهلرمون أسايس لصحة العالقة اجلنسية وبفقدانه ال تنشأ عالقة جنسية أو نمو
هلذه العالمات املذكورة  .ويتم البلوغ عند الذكر بخروج املني .
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البلوغ عند الأنثى :
يتم البلوغ عند الفتاة بتأثري من اهلرمونات اجلنسية وهرمون احلليب ( .)Prolactineفهذه اهلرمونات

تعمل عىل زيادة حجم املبيض الذي بدوره يقوم بإفراز اهلرمونات األنثوية األسرتوجني ()Estrogen
والربوجستريون .)Progesterone( .ويعمل األسرتوجني يف النصف األول من الدورة الشهرية التي

متتد من عرشين إىل مخس وعرشين يوم ًا .وتدوم مرحلة احليض ما بني أربعة إىل سبعة أيام  .وخالل
الدورة يتطور الغشاء املخاطي املبطن للرحم الذي يتميز بسامكته وكثرة الشعريات الدموية متهيد ًا الستقبال

البويضة امللقحة .وإذا مل يتم تلقيح البويضة يبدأ الغشاء املبطن للرحم باالنسالخ ويتم التخلص منه مما

يسبب النزف الشهري أو الطمث والذي يرتافق مع انقباض لعضالت الرحم وآالم يف أسفل البطن
والظهر باإلضافة أحيان ًا إىل الصداع وتورم يف احللمتني وتوترات عصبية .ويتسبب إفراز األسرتوجني

بنمو األعضاء التناسلية الداخلية واخلارجية  .ويتسارع نمو الغضاريف العظمية وعظام األطراف حتت
تأثري األسرتوجني باإلضافة إىل تزايد نمو الشعر يف العانة وحتت اإلبطني وتغيرّ يف الصوت .أما هرمون
احلليب فهو يعمل عىل بروز احللمتني ونمو الثديني.

الأحياء في حياتنا
الأمرا�ض الجن�سية
قال تعالى { :

} اإلسراء ،31 :هذه آية قرآنية عظيمة،

لو وعاها كل إنسان الختفت األمراض الجنسية من الوجود  .وقد نبه رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلى خطورة الزنا واللواط وحدوث تلك األمراض الجنسية في حديثه َ :ع ْن َع ْب ِد ال َّل ِه ْب ِن ُع َم َر َق َ
ال َأ ْق َب َل
ال َ «:ل ْم َت ْظ َه ِر ا ْل َف ِ
ول ال َّل ِه َص َّلى ال َّله َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َف َق َ
َع َل ْينَا َر ُس ُ
اح َش ُة ِفي َق ْو ٍم َق ُّط َح َّتى ُي ْع ِلنُوا بِ َها إِال َف َشا ِفي ِه ُم
اع ا َّلتِي َل ْم َت ُك ْن َم َض ْت ِفي َأ ْس ِ
َّ
اع ُ
الف ِه ِم» .أخرجه الحاكم وابن ماجة .
األو َج ُ
الط ُ
ون َو ْ
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يعترب السيالن من أكثر األمراض اجلنسية شيوعا يف العامل  ،وهو مرض تناسيل ٍ
معد تسببه بكرتيا

كروية وينتقل عن طريق االتصال اجلنيس عندما يكون أحد الزوجني مصاب ًا أو باستعامل أدوات املريض

أو يف العالقات اجلنسية املحرمة  ،ويصيب املجاري البولية والتناسلية  .ويصيب سنويا أكثر من  62مليون
شخص يف العامل  ، .يبدأ املرض بحرقان يف البول عند التبول وخيرج من جمرى البول صديد لزج وحيدث

تورم يف األعضاء التناسلية والتهاب جفن العني مع تورمها ويعالج بسهولة يف مرحلته األوىل  ،أما يف

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

الـ�سيـــالن

املرحلة الثانية فتبدأ مضاعفات املرض حيث حيدث أمل شديد يف البطن ويمتد املرض إىل املثانة البولية
والكىل واخلصيتني يف الذكر والرحم يف األنثى ويسبب العقم  ،ويف بعض احلاالت يصيب املرض قزحية

العني مسبب ًا العمى .

الـزهري ( ال�سفل�س )

		 الزهري مرض تناسيل ٍ
معد تسببه بكرتيا حلزونية  ،وينتقل عن طريق االتصال اجلنيس عندما

يكون أحد الطرفني مصاب ًا بالزهري أو االتصال اجلنيس املحرم مثل الزنا أو اللواط  ،كام ينتقل بواسطة
القبالت من شخص إصابته يف شفتيه أو استعامل أدوات املريض  ،وال يكاد يوجد عضو ال يمكن أن
يصاب بالزهري األويل  .تبدأ أعراض املرض بعد فرتة حضانة تصل إىل ثالثة أسابيع  ،ومن أعراضه

ظهور قرحة صلبة غري مؤملة عىل طرف العضو التناسيل للذكر أو األنثى وقد تظهر القرحة عىل الشفة أو
يف األنف أو األذن أو بني الثديني إىل جانب الطفح الوردي عىل ظهر املريض  ،وجيب عىل املريض عند

ظهور هذه األعراض الذهاب إىل الطبيب فور ًا  ،ويعالج باملضادات احليوية مثل البنسلني .
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• مراحل ت�شكل الجنين
قال اهلل تعاىل { :
}( سورة املؤمنون) 13-12 :

عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال حدثنا رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وقال « :أن أحدكم جيمع خلقه يف
بطن أمه أربعني يوم ًا نطفة ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،فيبعث اهلل إليه ملك ًا ويؤمر
بأربع كلامت ويقال له اكتب عمله ورزقه وشقي أم سعيد ثم ينفخ فيه الروح» رواه البخاري ومسلم.
يمر اإلنسان عند خلقه بمراحل خمتلفة لكل مرحلة صفات ختتلف عن األخرى دلي ً
ال عىل دقة اخلالق

سبحانه وتعاىل وسوف نتحدث عن املراحل مرتبة كام جاءت بالقرآن الكريم.
يقذف الرجل يف اجلامع الواحد ما يقارب  500مليون حيوان منوي

يف قناة مهبل املرأة عن طريق القضيب بينام تفرز املرأة بيضة واحد يف
الشهر ،تتحرك احليوانات املنوية إىل الرحم ثم إىل قناة فالوب وتتحرك

البويضة إىل قناة فالوب ليتم إخصاهبا بحيوان منوي واحد لتكوين

الالقحة (البويضة املخصبة) ثم تقوم البويضة بتغيري غشائها ملنع دخول

أي حيوان منوي آخر .
النطفة:

النطاف حول البويضة

قال اهلل تعاىل { :

} (سورة اإلنسان آية )2بعد تكون الالقحة حتتوي النطفة

عىل العدد األصيل من الكرموسومات املوجودة يف خاليا جسم اإلنسان،

�إ�ضـــــــاءة
أن أقل مدة للحمل عند املرأة تستغرق
 266يوم ًا تقريب ًا منذ اإلخصاب أو 280
يوم ًا من آخر دورة للحيض .قال تعاىل :

تنتقل النطفة إىل الرحم وتلتصق بجدار الرحم وتأخذ شكل ثمرة التوت
فإذا ما كربت الكرة قليال صار ما بداخلها جموف ًا وبه سائل رقيق فتسمى {
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بالتكور اجلرثومي أو البالستوال (.)BLASTULA

}.

( األحقاف آية .)15

} (سورة العلق آية .)2

قال اهلل تعاىل { :

تكون الالقحة وتبدأ منذ تعلق الالقحة بالرحم فيام بني اليوم السادس والسابع من
هي املرحلة التي تيل َّ

اإلخصاب وتنتهي عند ظهور الكتل البدنية التي تعترب بداية املضغة.وحتاط بكميات كثرية من الدم وال يمكن

رؤية العلقة بالعني املجردة.
الـمـ�ضـغـة:

تتكون من كتلة تشبه قطعة اللحم
املمضوغة ثم يبدأ تكون األجهزة شـيئـ ًا
فـشـيـئ ًا قـال اللــه تعـالـى :

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

الـعـلـقــة :

{
}.

(سورة املؤمنون آية )14

ويبدأ تشكل اجلنني وتكتيس العظام

بالعضالت ،ثم تنفخ الروح فيه ويمكن معرفة
جنس اجلنني طبي ًا يف هذه املرحلة ويستمر النمو

وتكتمل العظام واحلواس ويف هناية األسبوع
الثاين عرش يمكن للجنني أن حيرك شفتيه

ويمص أصابعه وتتحرك عضالت وجهه،
ثم تكتمل حاسة السمع ويبدأ اجلنني بسامع

األصوات من داخل البطن وخارجه ويتأثر هبا

ثم بعدها الوالدة (.)Labor
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من املعروف أنه خالل األسابيع األخرية من احلمل يبدأ اجلنني يف أخذ وضع جديد أسفل البطن يف اجلزء

العظمي من احلوض وبعد ذلك يبدأ الرحم يف االنقباضات ولكن هذه االنقباضات قد تكون كاذبة وال تؤدي

إىل اتساع فتحة عنق الرحم وتسمى يف هذه احلالة والدة كاذبة ،والفرق بني الوالدة الكاذبة واحلقيقية هو

أن االنقباضات الكاذبة عادة غري منتظمة وختتفي بامليش بينام االنقباضات احلقيقية تبقى قوية وتزيد بمرور

الوقت.

معلومات �إثرائية
من العالمات المميزة للوالدة :
انقباضات رمحية منتظمة وتبدأ يف مؤخرة الظهر ثم تنترش إىل األمام من البطن ،وسبب هذه االنقباضات

هي شد وارختاء عضالت الرحم ليساعد عىل اتساع فتحة عنق الرحم لدفع اجلنني للخارج ،وهذه االنقباضات

حتدث كل 20-15دقيقة وتستمر  45 - 30ثانية وتزداد كلام قرب موعد الوالدة وهذه االنقباضات ال

تنتهي باحلركة ،وكذلك ظهور خماط قرمزي اللون نتيجة دفع اجلنني ناحية فتحة عنق الرحم وقد يكون

مصحوب ًا بكمية بسيطة من الدم ونزول كمية كبرية من املياه من املهبل وذلك النفجار كيس املاء املحيط
باجلنني يف الرحم ويكون غري مصحوب بأمل .

مراحل الوالدة :
املرحلة األولى ـ مرحلة االتساع أو التمدد :
يبدأ عنق الرحم يف االتساع من  10 - 9سم للسامح للجنني أن يمر بسهولة إىل اخلارج وعندما يبدأ

اجلنني يف اخلروج من خالل فتحة عنق الرحم فإن كيس املاء املحيط به يبدأ يف االنفجار مولد ًا كمية كبرية

من املاء خترج من املهبل.

املرحلة الثانية ـ مرحلة خروج املولود:
تبدأ عندما خيرج الطفل من الرحم إىل قناة الوالدة باملهبل وحتى هناية الوالدة وتستغرق حوايل ساعة
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يف املهبل وبنهاية الوالدة حيدث ضغط عىل املستقيم ويعطي إحساس بالتربز ويزول هذا اإلحساس بعمل

متارين للتنفس أثناء الوالدة ،ويبدأ الرأس يف اخلروج أو ً
ال ثم يأيت باقي اجلسم بعد ذلك.

املرحلة الثالثة ـ مرحلة خروج املشيمة :

تبدأ بخروج املشيمة من الرحم عرب املهبل وتستغرق  30 - 5دقيقة بعد الوالدة.

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

للوالدة األوىل و 30دقيقة للوالدات التالية وفيها حتدث االنقباضات كل 3-2دقائق ،ويف أثناء مرور الطفل

�إ�ضـــــــاءة
هل تعلم أن عملية الوالدة تأخذ  14-12ساعة يف الوالدة األوىل و 7ساعات يف الوالدة املتكررة.
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تـــ�أمـــل

الظلمات الثالث :
} (سورة الزمر )6:قال

قال اهلل تعاىل { :

بعض املفرسين رمحهم اهلل  :أن الظلامت الثالث هي ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة املشيمة.

فلجدار البطن ظلمة ثم تليها ظلمة األغشية املحيطة باجلنني ،وإذا دققنا النظر يف األغشية املحيطة باجلنني

نجد ثالثة أغشية هي 7 :غشاء السيل أو األمنيون وحييط باجلنني مبارشة .Amnion
		
 7غشاء الكوريون ( الغشاء املشيمي ) .Chorion

 7الغشاء الساقط .Decidua

معلومات �إثرائية
العقم :Infertility
يقول اهلل سبحانه وتعاىل { :
																
العقم هو عدم القدرة عىل اإلنجاب .فمن املسؤول عن العقم ؟

}
(سورة الشورى .)50 - 49:

هناك اعتقاد خاطئ يلقي مسؤولية العقم عىل املرأة  ،ولكن أكدت الدراسات أن ك ً
ال من الرجل واملرأة

مسئوالن بنسب متساوية عن حاالت العقم فهناك أسباب تتعلق بالرجل وأسباب تتعلق باملرأة  ،كام أنه
هناك نسبة تدخل ضمن العوامل املشرتكة بني االثنني حيث يشرتك الرجل واملرأة فيه .

فالعقم عند الرجال قد يكون سببه عجز اخلصية عن إفراز احليوانات املنوية أو قلة عدد احليوانات أو

نقص حيويتها وضعف حركتها أو عدم نزول اخلصيتني أو انغالق الوعاء الناقل أو دوايل يف كيس الصفن
أو عيوب يف إنتاج اهلرمونات اجلنسية أو اإلصابة باألمراض الوراثية ( مثل متالزمة كالينفلرت )  ،أو انسداد
األنابيب املنوية بسبب عيب خلقي أو إصابتها بالتهابات أو بمرض السيالن أو عيب يف العضو الذكرى .
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ضعف املبيض أو بسبب عدم توافق هرمونات الغدة النخامية املنشطة للمبيض ( عيوب يف إنتاج اهلرمونات
اجلنسية ) أو األوضاع غري الطبيعية للرحم وكذلك االلتهابات التي قد تصيب عنق الرحم مما يمنع مرور
احليوانات املنوية و العيوب اخللقية للرحم أو افرازات املهبل أو اإلصابة بأمراض وراثية (مثل متالزمة ترينر)
أو تشوهات وعيوب خلقية يف اجلهاز التناسيل مثل انسداد قنايت فالوب نتيجة التهاب يف القناة مما يؤدى

إىل عدم التقاء احليوان املنوي مع البويضة أو انغالقهام بسبب اإلصابة بأحد األمراض اجلنسية  ،إضافة إىل
اإلجهاض واستخدام اللولب ملنع احلمل والتهاب احلوض ومرض السل واجلامع أثناء احليض أو تأخر سن

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

أما العقم عند النساء فقد يكون سببه عدم حدوث تبويض وقد يكون نتيجة عيب خلقي يف املبيض أو

الزواج خاصة عند النساء وعمل املرأة املشابه لعمل الرجل مثل مزاولة الرياضات العنيفة.

وبالنسبة للعوامل املشرتكة بني االثنني والتي يشرتك فيها الرجل واملرأة منها التعرض لألشعة بكميات

كثرية ملنطقة اجلهاز التناسيل يف الرجل واملرأة  ،والتأثريات الضارة للعقاقري مثل السجائر والكحول .ويعالج

العقم بالتلقيح االصطناعي الداخيل واخلارجي مثل طفل االنابيب.

طـفـل الأنابيب : Invitro Fertilization I.V.F
يتم سحب البويضات من مبيض املرأة يف وقت التبويض ،وتوضع يف حملول مناسب لنموها ثم يؤخذ احليوان

املنوي من الرجل لتلقيح البويضات ،وبعد  24ساعة من التلقيح يتم وضع البويضات امللقحة التي حتولت إىل

مرحلة الكرة اجلرثومية ( البالستوال) يف رحم املرأة .وأول طفل ولد هبذه الطريقة كان عام 1978م.

الأحياء في حياتنا
تنظيم الحمل :
املقصود به أن حيدث احلمل و اإلنجاب فقط متى ما أراد الزوجني ذلك وىف الوقت الذي يناسبهام
بعد مشيئة اهلل وهو رضوري للمحافظة عىل صحة األم والطفل ،وجيب أن نفرق بني تنظيم احلمل وحتديد
النسل  ،فالتنظيم هو أسلوب يتبع لغرض راحة املرأة وصحتها وصحة الطفل ،أما حتديد النسل فهو حتديد
عدد معني من األوالد خوف ًا من عدم القدرة عىل اإلعالة أو غري ذلك من األسباب.
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التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

لألرسة يف اإلسالم مقاصد كثرية منها العفاف والسكن النفيس وشيوع املودة والرمحة وزيادة النسل

(كثرة األوالد )  ،فزيادة النسل مقصد من مقاصد اإلسالم ويتضح ذلك يف حثه عىل الزواج قال تعاىل:
} (البقرة آية  ،)232وقوله {

{

}

(الكهف آية  ،)46وفي السنة قوله صلى الله عليه وسلم (تـزوجوا الودود الولـود فإني مكاثــر بكم األمم

يوم القيامة) .

إن استعامل موانع احلمل مقيد بعدم الرضر ألحد الزوجني أو لكليهام أو للولد  ،حيث أفادت بعض

الدراسات بوجود بعض األرضار لوسائل منع احلمل من احلبوب أو اللولب أو اإلبر أو غريها ختتلف من
امرأة ألخرى  ،فإذا وجد الرضر حرم استخدام موانع احلمل لقوله صىل اهلل عليه وسلم ( :ال رضر وال
رضار )  ،كام ال جيوز استعامل حبوب منع احلمل بصورة دائمة لعدم الرغبة يف اإلنجاب مطلق ًا ألن يف هذا

معارضة مقصد الشارع من الزواج وهو زيادة النسل  ،إال إذا كان هناك أسباب تتعلق بصحة األم وخطر

عىل حياهتا .

ولتنظيم عملية احلمل فوائد منها ما يتعلق باألم مثل التقليل من احتامالت إصابتها ببعض احلاالت

املرضية مثل سقوط الرحم والتهاب املرارة وتسوس األسنان والفتق الرسي والدوايل والبواسري  ،كام يقلل

من احتامالت تعرضها ملخاطر احلمل والوالدة مثل النزيف أو تسمم احلمل نتيجة لعدم قدرة الكليتني عىل
إخراج فضالت كل من األم واجلنني .

ومن الفوائد ما يتعلق بالطفل  ،فكلام كانت هناك فرتة كافية بني كل طفل والذي يليه كلام قلت

احتامالت إصابة األطفال أو تعرضهم لبعض احلاالت مثل وفاة اجلنني أو والدة طفل أقل من الوزن

الطبيعي أو إصابة الطفل بسوء التغذية وهذا من احلكمة يف أن يكون ( فصاله يف عامني ) كام ورد يف القرآن

الكريم.
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احلمل ،وكل هذه الوسائل متاحة ما دامت ال تتناىف مع أحكام الرشيعة اإلسالمية وما دام قد حكم

األطباء املوثوق هبم بصالحيتها وعدم حدوث رضر من استعامهلا.
من و�سائل تنظيم الحمل :

 1وسائل هرمونية  :مثل أقراص (حبوب) منع احلمل و حقن موانع احلمل وكبسوالت حتت اجللد. 2-وسائل ميكانيكية  :مثل اللولب والعازل الطبي واحلاجز املهبيل .

التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية

ولقد تطورت طريقة تنظيم احلمل واإلنجاب بمرور األيام وابتكر األطباء وسائل كثرية لتنظيم

 3وسائل كيميائية  :مثل كريامت ومراهم قاتلة للحيوانات املنوية و أقراص فوارة . 4وسائل طبيعية  :وهي طريقة العد وطريقة العزل . 5وسائل جراحية  :مثل ربط قنوات املبيض يف املرأة و قطع الوعاء الناقل يف خصية الرجل .ومجيع هذه الوسائل تساهم بعد مشيئة اهلل يف تنظيم احلمل إذا أخذت حتت إرشاف طبي .
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الـتـقـويـم
ال�س�ؤال الأول  :ما المق�صود بالم�صطلحات العلمية الآتية :
التلقيح ـ التكاثر اجلنيس – اإلخصاب .
ال�س�ؤال الثاني � :ضع عالمة ( √) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة ( � )xأمام العبارة الخاطئة في الجمل الآتية :
			 					
 .1اإلخصاب يف املخلوقات املائية داخيل .

( ).

											
 .3تعترب اهليدرا وحيدة املسكن .

( ).

				
 .2اإلخصاب يف سمك السلمون خارجي .
					
 .4يمكن رؤية العلقة بالعني املجردة .

			

				

			
 .5يمكن معرفة جنس اجلنني طبي ًا يف مرحلة املضغة.

		

( ).
( ).
( ).

ال�س�ؤال الثالث  :اختر الإجابة ال�صحيحة لكل من العبارات الآتية :
 .1ينشأ األفراد اجلدد يف التكاثر اجلنيس عن طريق :
		
أ) احتاد جمموعتني من املعلومات الوراثية

ب) احتاد مشيجني من جنس واحد ـ

جـ) احتاد العدد األصيل من الكروموسومات للذكر واألنثى

 .2أي العبارات اآلتية تنطبق عىل حبة اللقاح الناضجة ؟
						
أ) خترتق امليسم لتصل املبيض

جـ) حتتوي عىل نواة أحادية العدد الكروموسومي

 .3يعتمد إمتام التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية عىل :

د) احتاد مشيج مذكر مع مشيج مؤنث بعد انقسامهام.
ب) حتتوي عىل نواتني

				 ب) عملية تكوين األمشاج
أ) وجود نوعني خمتلفني

جـ) عملية اإلخصاب					

90

د) حتاط بغالف سميك حمكم

د) عمليتي تكوين األمشاج واإلخصاب.

 .4حتتوي الرشنقة يف دودة األرض عىل :

		
أ) بويضات غري خمصبة		 ب) بويضات خمصبة

		
جـ) أربع أنوية

د) ثامن أنوية .

 .5انتقال حبوب اللقاح من متك زهرة إىل ميسمها أو إىل زهرة أخرى عىل نفس النبات يعترب :
		 أ) تلقيح خلطي

ب) تلقيح ذايت

جـ) إخصاب داخيل

 .6أي األجزاء اآلتية تتكون فيه حبوب اللقاح ؟

د) إخصاب خارجي .

أ) التخت		

		
ب) الكيس اجلنيني		 جـ) املتك

د) امليسم .

		
أ) البويضة

ب) الكيس اجلنيني

		
جـ) النيوسلة

د) املبيض.

أ) املبيض		

		
ب) البويضة			 جـ) القلم

د) امليسم .

 .7أي األجزاء اآلتية تتكون فيه البذرة يف الزهرة؟
 .8تتكون الثمرة من عضو يف الزهرة يسمى :

ال�س�ؤال الرابع  :اكتب ( بما ال يتجاوز ثالثة �أ�سطر لكل فقرة ) عما ي�أتي :
 .1طريقة االقرتان يف الربامسيوم.

 .2التكاثر اجلنيس يف املخلوقات احلية مع التمثيل ملخلوقات تتكاثر جنسي ًا.

 .3احليوانات التي حيدث هبا اإلخصاب الداخيل وما مميزات هذا النوع من اإلخصاب ؟
 .4تغذية اجلنني داخل جسم األنثى يف اإلنسان.
 .5اإلخصاب يف النبات.

 .6حصول جنني حبة القمح عىل الغذاء الالزم لنموه أثناء اإلنبات.

ال�س�ؤال الخام�س  :قارن بين :

 .1اإلنبات يف بذرة الفول واإلنبات يف بذرة الفاصوليا.

 .2التكاثر اجلنيس يف كل من دودة األرض والدودة الرشيطية.
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....

....

علم الوراثة اجلزيئي 4
(البيولوجيا اجلزيئية)
الأهـــداف

ك بعد االنتهاء

يتوقع من
الفصل أن :

من دراسة هذا

اجلني  ،الشفرة
العلمية اآلتية :
ف املصطلحات
 )1تعر
طفرات اجلينية .
الوراثية  ،ال
لنووي . DNA
ضاعف احلمض ا
تبني خطوات ت
)2
ية بناء الربوتني .
صف طريقة وآل
 )3ت
 Dو . RNA
ني النوويني NA
قارن بني احلمض
 )4ت
ت واإلنزيامت .
عالقة بني اجلينا
 )5توضح ال
طفرات اجلينية يف
علمية املتعلقة بال
عض الظواهر ال
 )6تفرس ب
خلوقات احلية .
امل
تنفيذ النشاطات
ملية من خالل
ب املهارات الع
 )7تكتس
العملية .
خالل دراستك
نه وتعالى  ،من
قدرة الله سبحا
 )8تتأمل
في المخلوقات
 DNAو RNA
مضين النوويين
للح
الحـيـة .

....

هل تساءلت يف يوم من األيام ملاذا يشبه كل منا أباه يف بعض الصفات وأمه يف صفات أخرى ؟
وهل تساءلت ما مصدر االختالف والتشابه الوراثي ؟

لقد حريت وراثة الصفات العلامء لفرتة طويلة من الزمن حتى جاء العامل مندل ( ( )Gregor Mendel

 1884-1822م ) يف منتصف القرن التاسع عرش امليالدي وأجرى جتاربه عىل نبات البازالء عام 1856م
ومن هذه التجارب متكن من تفسري بعض املبادئ األساسية يف توارث الصفات يف النباتات ووضع أساس

علم الوراثة احلديث.

علم الوراثة:

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

مقدمة :

هو العلم الذي يبحث يف أسباب التشابه والتباين بني أفراد املخلوقات احلية ،أي أنه يبحث ويوضح كيفية

انتقال الصفات الوراثية يف املخلوقات احلية من اآلباء إىل األبناء وبالتايل من جيل إىل آخر.

أدوار هامة يف حياتنا ففي جمال الطب يمدنا باملعلومات عن طبيعة األمراض الوراثية التي
لعلم الوراثة
ٌ

تصيب املخلوقات احلية وبالتايل يمكننا من التغلب عىل بعضها ،كام يمكننا من االستفادة العلمية واالقتصادية
يف حل املشكالت االقتصادية والصحية للمخلوقات احلية.

بعد اكتشاف ومعرفة كيفية أسباب حدوث انتقال الصفات الوراثية استطاع اإلنسان أن يوظف هذه

املعرفة خلدمته ,فاحليوانات والنباتات الربية تم هتجينها ,واستخدمت طرق الرتبية احلديثة لزيادة الفائدة من
املخلوقات الداجنة يف خدمة اإلنسان ,حيث أمكن حتسني وزيادة اإلنتاج يف اللبن واللحم والبيض والصوف
والذرة واألرز والقمح والقطن وغريها بسبب نجاح تدخل اإلنسان.

افرتض مندل أن كل صفة وراثية مسؤول عنها عامل وراثي حمدد يوجد يف املشيج وتنتقل العوامل الوراثية
من جيل إىل آخر عن طريق األمشاج  ,ونظر ًا لعدم تقدم العلم يف ذلك الوقت وخاصة يف الدراسات اخللوية مل

يستطع مندل حتديد أماكن هذه العوامل الوراثية يف اخلاليا ,ولكن مع تطور صناعة املجاهر والدراسات اخللوية
توصل العلامء ومنهم العامل مورجان عام 1919م إىل أن العوامل الوراثية موجودة فع ً
ال يف الكروموسومات
وسميت باجلينات ( )Genesأي أن اجلني جزء معني من جزيء  D.N.Aوهو الوحدة األساسية للوراثة .
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		 علم الوراثة الجزيئي :

�إ�ضـــــــاءة

مر معنا أن الكروموسوم يرتكب كيميائي ًا من احلمض النووي D.N.A

توصل العاملان واتسون Watson

 deoxyribo nuclic acidباإلضافــة إىل بـروتـني (الـهـيـسـتون

البناء الفراغي للحمض النووي

(احلمــض الـنـووي الـرايـبــوزي مـنــقــوص األكــسـجـيـن)

و كريك  Crickيف عام 1953م إىل

 ،)Histonesأما اجلني فيرتكب من مادة  D.N.Aفقط.حيث توصل

 D.N.Aوحازا عىل جائزة نوبل يف

العاملان واتسون وكريك إىل طبيعة البنيان اجلزيئي (تركيب جزيء

احلمض  )DNAحيث اقرتحا أن جزيء  D.N.Aيتكون من جزيئات

العلوم 1962م تكريام هلام عىل هذا
االكتشاف .

صغرية يعرف كل منها بالنوكليوتيد  Nucleotidويتكون النوكليوتيد كام يف الشكل من :
 		)1جمموعة فوسفات (مؤلفة من ذرة فسفور وأربع ذرات من األكسجني . ) H3PO4

 )2سكر مخايس الكربون يسمى ديوكيس رايبوز  ( deoxyribose -2سكر الرايبوز منقوص األكسجني).

 		)3قاعدة نيرتوجينية واحدة من األربع قواعد اآلتية :األدنني ( Adenine (Aوالثايمني (Thymine (T
واجلوانني ( guanine (Gوالسايتوسني (. Cytosine (C

جوانني

تركيب النوكليوتيد
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أدنني

التركيب الكيميائي للقواعد النيتروجينية

النوكليوتيدات ملتفني حول بعضهام ومرتبطان مع بعض بواسطة روابط هيدروجينية بني القواعد النيرتوجينية
املتقابلة ولذا يظهر احلمض  D N Aعىل شكل سلم لولبي (حلزوين مزدوج) ،حيتوي عىل ماليني النوكليوتيدات

وتعاقب القواعد النيرتوجينية عىل امتداد السلم للـ D N Aهو الرمز

( الكود) الوراثي .

فـكّــر

وذلك ألن تركيب احلمض النووي ( D N Aاجلني) وترتيب

نـقـصـــد
مـــاذا
مـــــز
لــر
بـا

النوكليوتيدات فيه هو أساس عملية الوراثة  ,وبام أن هناك أنواع كثرية من اجلينات  ,فإن كل جني يكون له ترتيب
معني من النوكليوتيدات  ,أي أن لكل جني ترتيب معني من أزواج القواعد النيرتوجينية.

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

 7ترتبط النوكليوتيدات مع بعضها عىل شكل خيط ( سلسلة ) طويلة ،و  D N Aيتكون من خيطني من

إذ ًا كل جني يشغل منطقة ثابتة وحمددة  ,ويف احلقيقة أن جزيء محض  D N Aأعقد بكثري مما يتبني لك من خالل

العرض أو األشكال حيث قد حيتوي اجلزيء الواحد عىل عدة آالف من أزواج القواعد النيرتوجينية .
إذ ًا اجلني هو عبارة عن ترتيب معني من النوكليوتيدات يف جزيء . D N A

 7وختتلف اجلينات بعضها عن بعض يف واحد أو أكثر من املعايري اآلتية -:

 )1عدد النوكليوتيدات.

 )2نوع النوكليوتيدات.

 )3ترتيب النوكليوتيدات.

�إ�ضـــــــاءة
خيتلف عمل كل  D N Aعن اآلخر باختالف تعاقب (ترتيب) قواعده النيرتوجينية أي

حسب النظام الذي ترتبط عىل أساسه هذه القواعد النيرتوجينية فيام بينها وحسب عددها .

�إ�ضـــــــاءة
عدد اجلينات (املورثات) يف املخلوقات احلية ختتلف عىل حسب
اختالف عدد وحجم الكروموسومات فيها ويبلغ حجم اجلني

الواحد بني  1500 - 500زوج قاعدي ويفصل كل جني عن

اآلخر عدد قليل من النوكليوتيدات.

السلم اللولبي
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يكون ترابط القواعد النيرتوجينية يف النوكليوتيدات متخصص ًا جد ًا وذلك ألن األدينني يرتبط دائ ًام مع

الثايمني بروابط هيدروجينية ثنائية ( )A=Tبينام يرتبط السيتوسني مع اجلوانني بثالث روابط هيدروجينية (C

.)º G

ولذلك فإنه بمعرفة تتابع القواعد النيرتوجينية يف أحد خيطي  D N Aيمكن معرفة تتابع القواعد النيرتوجينية

يف اخليط الثاين وهلذا يقال أن خيطي  D N Aيف احللزون املزدوج مكمالن لبعضهام ( ليسا متشاهبني ) .

تركيب الـ  DNAاحللزوني
تـــ�أمـــل

لو قدر وأخذت مجيع  DNAاملوجود يف خاليا جسمك ووصلتها مع بعضها فسوف يصل طوهلا إىل مسافة 610
مليون كيلومرت مما يكفي ملدها بني األرض والشمس ذهاب ًا وإياب ًا مرتني فسبحان اهلل العظيم.

حقائق عن الحم�ض : D N A

 .1أنه سلسلة طويلة جد ًا من جزيئات النوكليوتيدات .

 .2حيوي أربع قواعد نيرتوجينية ( أدنني ـ جوانني ـ سايتوسني ـ ثايمني ) .
 .3تتساوى فيه كمية القواعد النيرتوجينية اجلوانني مع السايتوسني .

98

 .4تتساوى فيه كمية القواعد النيرتوجينية األدنني مع الثايمني .

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

 7الحم�ض النووي .R N A
يـــوجــد فـــي

اخلــليــــة نــــوع آخــر

مـن األمحـاض النـــــووية

هــــــــو احلمـــض

النـــووي ( RNAاحلمض

الـــرايـبـــــوزي

النــــــووي) ribo nuclic

.acid

ما احلمــــض النووي

 ? R N Aوما الفــرق

بينه وبـيـــن احلـمــــض

النـــــووي  D N A؟

احلمض النووي  DNAو RNA

يوجــد احلمـــض النـــــووي

 RNAفــــــي النــــــواة وفـــــــي السيتوبالزم وعىل الرايبوسومات وقد يكون هو احلمض الوحيد يف اخللية لبعض

املخلوقات احلية ( أي ال حتتوي عىل ( )D N Aكام يف فريوسات  R N Aمثل فريوس تربقش أوراق التبغ.
يتكون محض  R N Aمن رشيط ( خيط ) واحد أي سلسلة واحدة من النوكليوتيدات.

ويشبه محض  R N Aمحض  D N Aمن حيث أنه يتكون من نوكليوتيدات ( فوسفات  +سكر  +قاعدة
نيرتوجينية ) ولكنه خيتلف عنه يف أنه حيتوي عىل سكر الرايبوز بد ً
ال من سكر الرايبوز منقوص األكسجني يف

احلمض  D N Aوعىل القاعدة النيرتوجينية اليوراسيل  Uracilبد ً
ال من الثايمني وترتبط باألدينني (.)U=A
• �أنواع الحم�ض النووي : R N A

توجد عدة أنواع خمتلفة للحمض النووي  R N Aهي :
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 )1احلمض النووي  R N Aالعادي املوجود يف فريوسات  ( R N Aاملادة الوراثية للفريوس ) .

 )2احلمض النووي املراسل ( )Messenger R N A) (m RNAوحيمل الرسالة الوراثية من احلمض النووي
 D N Aيف النواة إىل الرايبوسومات لصنع الربوتني يف اخللية .

 		)3احلمض النووي الناقل ( )Transfer R N A) (t R N Aويقوم بنقل األمحاض األمينية من السيتوبالزم إىل
أماكن صنعها عىل الرايبوسومات حسب الشفرة الوراثية التي حيملها .m R N A

 )4احلمض النووي الرايبوسومي ( Ribosomal (r R N Aوهو محض يدخل يف تركيب الرايبوسومات
املوجودة عىل الشبكة اإلندوبالزمية املحببة وله دور يف تكوين الربوتني حسب الشفرة الوراثية التي

حيملها  m R N Aلتخزين املعلومات الوراثية يف مجيع املخلوقات احلية يف  DNAباستثناء الفريوسات التي

حتتوي عىل  R N Aملاذا؟.

• مقارنة بين الحم�ض  DNAو : R N A
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الرقم

احلم�ض DNA

احلم�ض R N A

1

موجود دائما يف اخللية

يوجد لفرتة ق�صرية

2

يوجد داخل النواة

يتكون يف النواة ويوجد يف �سيتوبالزم اخللية

3

يرتكب من حلزون مزدوج

يرتكب من حلزون مفرد �أو مزدوج

4

تتكون من زوج من �سال�سل عديد النيوكليوتيدات تتكون من �سل�سلة واحدة من عديد النيوكليوتيدات

5

يحتوي على �سكر خما�سي هو ثنائي الرايبوز

يحتوي على �سكر خما�سي هو الرايبوز

6

يحتوي على القواعد النيرتوجينية هي يحتوي على القواعد النيرتوجينية هي الأدنني
الأدنني واجلوانني وال�سايتو�سني والثاميني
واجلوانني وال�سايتو�سني واليورا�سيل

7

كميته ثابتة يف جميع خاليا النوع الواحد
ماعدا االم�شاج والأبواغ

كميته تختلف من خلية �إىل �أخرى

8

ثابت كميائي ًا

غري ثابت كميائي ًا

وما تركيب الـ  R N A؟ وعىل أي شكل ختزن املعلومات الوراثية ؟
هذا ما ستعرفه عند دراستك للمواضيع اآلتية إن شاء اهلل .

ا�ستن�ساخ ( ت�ضاعف ) حم�ض(D N A Duplication )DNA
كام درست يف دورة حياة اخللية فأن عملية تكاثر أو تضاعف محض  DNAحتدث يف فرتة حمدودة

من الطور البيني تعرف بفرتة البناء أو التضاعف.
حيافظ املخلوق احلي عىل نوعه

عن طريق التكاثر ,والتكاثر يتطلب

فـكّــر

ملاذا جيب أن يتم التضاعف قبل كل عملية انقسام
خلوي؟

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

ولكن ما خصائص تركيب الـ D N Aوالتي تسمح بانتقال املعلومات الوراثية من جيل إىل جيل آخر ؟

نقل املعلومات الوراثية املوجودة يف

الكروموسومات (يف  ) D N Aبطريقة دقيقة جد ًا من اآلباء إىل األبناء  ,وبام أن لكل خملوق حي عدد ثابت من

الكروموسومات أي حيتوي عىل كمية ثابتة من  ,D N Aولذلك فإنه أثناء عملية االنقسام االختزايل تتكون
األمشاج التي حتتوي عىل نصف عدد الكروموسومات املوجودة يف اخللية األم  ,وعند احتاد املشيج املذكر مع
املشيج املؤنث تتكون الالقحة ( الزاجيوت ) التي حتتوي عىل عدد الكروموسومات األصيل لذلك املخلوق

احلي ,وعندما تنقسم الالقحة بواسطة االنقسام غري املبارش مرات عديدة يتكون اجلنني الذي حتتوي خالياه عىل

نفس عدد الكروموسومات التي حتتوهيا الالقحة.
• خطوات ت�ضاعف حم�ض . DNA

احلمض  D N Aيتضاعف يف أثناء عملية االنقسام ويكون نسخ طبق األصل لكي تنتقل إىل اخلاليا

اجلديدة الناجتة عن االنقسامات اخللوية .ويمكن تلخيص عملية تضاعف محض  D N Aكام ييل :
الخطوة الأولى  :التفكيك :

تتكرس الروابط اهليدروجينية الضعيفة التي تربط بني القواعد النيرتوجينية بني رشيطي جزيء  DNAبواسطة

إنزيم خاص يسمى إنزيم فك احللزون (هيليكيز  ) Helicaseوتبدأ عملية الكرس هذه يف أحد طريف اجلزيء

وتستمر حتى ينفصل الرشيطان عن بعضهام .
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السحاب أو كام لو أن أحد ًا ما يمر عىل درجات السلم
يمكنك أن تتصور هذه العملية مثل عملية فتح ّ
حام ً
ال منشار ًا يقطع به كل من الدرجات إىل نصفني.
الخطوة الثانية � :إعادة البناء :

ترتبط النيوكليوتيدات احلرة يف بروتوبالزم اخللية بالقواعد النيرتوجينية يف كل رشيط مشاهبة لتلك التي

كانت متصلة معها يف اجلزيء األصيل وذلك بواسطة إنزيم البلمرة (  )D N A – Polymereseحتى يتم إعادة

تكوين النصف املفقود من السلم األصيل ،وعىل سبيل املثال إذا كان هناك جزيء أدنني ( )Aحر عىل رشيط D N
 Aفمن الطبيعي أن جيذب إليه نيوكليوتيدة متلك جزيء ثايمني (  ) Tملتصق هبا وكذلك جزيء السايتوسني

(  ) Cسيجذب إليه نيوكليوتيدة متتلك جزيء جوانني (  ) Gوهكذا تستمرعملية إعادة بناء رشيطي جزيء

 D N Aاألصيل  ,وبالتدريج يعيد كل رشيط القطع الناقصة فيه ,وتكون النتيجة النهائية تكون جزيئني من D N

 Aمتطابقني متام ًا بينام كان يف األصل جزيء واحد فقط.
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خطوات تضاعف حمض DNA

قم بتصميم جمسم من خامات البيئة يبني عملية

تضاعف جزيء D N A

ال�شفرة الوراثية -: Genetic Code
مما سبق عرفت أن  D N Aيتكون من تتابع معني من النيوكليوتيدات تعرف باجلينات  ,ولكن ما عالقة

اجلينات بالصفات الوراثية؟ وكيف

تتحكم فيها؟

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

فـكّــر

ما عالقة هذه العملية بام درسته من تضاعف
الكروموسومات يف االنقسام اخللوي غري املبارش
أو االختزايل.

ن�شاط ميداين

نعلم أن هناك  20محض ًا أميني ًا معروف ًا

يف الطبيعة وأن الربوتني يتكون من عدد
كبري من األمحاض األمينية مرتبة بشكل

معني ,أي أن تركيب الربوتني يعتمد
عىل أنواع األمحاض األمينية فيه وعدد
األمحاض من كل نوع وترتيبها ،ولذلك

يوجد آالف من أنواع الربوتينات يف

الطبيعة وهذا يشبه ترتيب احلروف
األبجدية يف اللغة حيث أن  28حرف

يف اللغة العربية تعطي آالف الكلامت.

كيف ؟

مثّل كل محض أميني بحرف من

حروف اللغة .ناقش ذلك مع معلمك

وزمالئك يف الصف.

جدول يبني بعض الشفرات الوراثية
لبعض األحماض األمينية (لالطالع)
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لقد ذكرنا سابق ًا أن كل جزئ من محض  D N Aيتميز برتتيب معني من القواعد النيرتوجينية التي توجد يف

أزواج متقابلة عىل رشيطي احلمض ,ونتيجة لألبحاث العديدة فقد توصل العلامء إىل ان كل جزيء من D N A

حيتوي عىل شفرة (  )Codeمعينة وهذه الشفرة هي ترتيب القواعد النيرتوجينية يف أحد رشيطيه.

ولكن ما عالقة هذه الشفرة الوراثية بتتابع القواعد النيرتوجينية يف احلمض النووي  D N Aأو R N A

املراسل وتتابع األمحاض األمينية ؟

وكيف يتحكم تتابع أزواج القواعد النيرتوجينية األربع يف  D N Aيف تتابع  20محض أميني ؟

لقد توصلت أبحاث علامء الوراثة وعلامء الكيمياء احليوية إىل أن الشفرة الوراثية ثالثية ( ) Triple Code

أي تتكون من ثالث قواعد نيرتوجينية أي أن هناك  64شفرة خمتلفة  .كيف ؟

الشفرة الوراثية شفرة ثالثية مرنة أي أنه من املمكن أن يوجد أكثر من شفرة واحدة حلمض أميني

واحد فمث ً
ال اللوسني  6شـفرات وهي  U U G , C U U , C U C , C U G , C U A , U U Aوالليـــسني

( A A Gانظر اجلدول السابق) وهذه الشفرة هي نفسها لنفس احلامض األميني يف مجيع املخلوقات احلية.
ولكن ما العالقة بني اجلينات ( الشفرات الوراثية ) والصفات الوراثية ؟ أي كيف يتم حتكم اجلني بالصفة

الوراثية؟ وهذا ما ستعرفه عند دراسة بناء الربوتني.

معلومات �إثرائية
الأحما�ض الأمينية وال�شفرة الوراثية :

هناك  20محض ًا أميني ًا خمتلف ً ,ا وعىل ذلك فهناك عىل األقل  20شفرة وراثية خمتلفة جيب أن تتكون باستعامل

األربع قواعد نيرتوجينية  ,فلو افرتضنا أن الشفرة الوراثية حتتوي عىل قاعدة نيرتوجينية واحدة فقط فإن

الناتج يكون  4شفرات وراثية فقط  .وإن كانت قاعدتني نيرتوجينيتني فقط فإن الناتج يكون  16شفرة
وراثية ومن الواضح أهنا غري كافية  ,وإذا كانت الشفرة الوراثية مكونة من ثالثة قواعد نيرتوجينية فإن العدد

املمكن تكونه هو  64شفرة وراثية ومن الواضح أن هذا العدد يكفي ويزيد  ,وقد وجد أن 61
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عىل احلمض  R N Aالناقل .كام أن هناك ثالث شفرات ال ترمز ألي محض أميني وهي

( U A A , U G A , U A Gالحظ اجلدول ص  )103ولكنها تستخدم لتحديد إهناء ( )Stopالسلسلة لصنع

بروتني ( أنزيم ) .

�صنع (بناء) البروتينات -:
يتحكم احلمض النووي  DNAيف

إنتاج الربوتينات التي يمكن صفها حيث

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

شفرة وراثية هلا القدرة عىل تكوين أزواج من القواعد النيرتوجينية وذلك بتكاملها مع القواعد املوجودة

يرتجم املعلومة املحتواة يف  D N Aإىل بنية من
الربوتني تعمل كإنزيم يف اخللية ،وتتحدد

طبيعة كل بروتني بتعاقب األمحاض
األمينية فيه ,والشفرة الوراثية هي العالقة

بني تعاقب القواعد يف جزيء D N A

وتعاقب االمحاض األمينية يف الربوتني
الذي ُيصنع.

مراحل (خطوات) �صنع البروتين من الحم�ض النووي -: D N A
الخطوة الأولى  :عملية الن�سخ -: Transcription
وهي صنع احلمض  ( m R N Aاملراسل ) كالتايل -:

 		)1يتفكك رشيطي جزيء  D N Aوذلك بتكرس الروابط اهليدروجينية التي تربط بني القواعد النيرتوجينية يف
رشيطيه (كام يف خطوة التفكيك يف حالة تضاعف  D N Aص  )93وتستمر حتى يتكون رشيطان منفصالن

عن بعضهام من جزيء (  ) D N Aاألصيل .
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 )2يقوم أحد الرشيطني بتكوين سلسلة فردية (رشيط واحد) هو جزيء احلمض ( m R N Aاملراسل) وذلك
بقيام كل قاعدة نيرتوجينية يف كل رشيط بجذب نوكليوتيدات حرة موجودة يف سائل النواة مشاهبة لتلك

التي كانت متصلة معها يف اجلزيء األصيل ما عدا أن جزيء األدنني ( )Aجيذب إليه نيوكليوتيدة من

جزيء يوراسيل ( . ) U ) ( Uracil

 		)3ينفصل احلمض النووي ( m R N Aاملراسل) ويبتعد عن رشيط  D N Aوبالتايل يتكون جزيء m R N A
والذي حيمل نفس الشفرة الوراثية املوجودة عىل . D N A

الخطوة الثانية  :عملية الترجمة Translation
حيمل احلمض  m R N Aاملعلومة (الشفرة الوراثية) إىل خارج نواة اخللية ،حيث يتم صنع الربوتينات

�إ�ضـــــــاءة

الرايبوسومات هي جزيئات تنترش يف السيتوبالزم والشبكة
اإلندوبالزمية املحببة وتتألف من احلامض النووي الرايبوسومي
وبروتينات خاصة ،متثل الرايبوسومات املكان الذي يتم فيه تصنيع
سالسل عديد الببتيد والتي يرتبط معها احلامض النووي ألجل
ترمجة الشفرات الوراثية املحمولة عليه.
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ملاذا ال خيرج احلمض النووي
 D N Aعرب الثقوب الصغرية
املوجودة عىل الغشاء النووي؟

يوجد احلمض النووي  t R N Aالناقل يف

سيتوبالزم اخللية فقط  ,ويتكون من رشيط واحد
من النيوكليوتيدات ملتف حول نفسه عىل شكل
مفتاح  ,وهو حيوي عند رأس املفتاح ثالث قواعد
نيرتوجينية معينة  ,ويف الطرف اآلخر موقع جيتذب

إليه محض ًا أميني ًا معين ًا .

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

�إ�ضـــــــاءة

يف السيتوبالزم وليس يف النواة حيث خيرج احلمض النووي  mRNAبعد انفصاله عرب الثقوب الصغرية
املوجودة عىل الغشاء النووي إىل السيتوبالزم ليستقر عىل سطح أحد الرايبوسومات املوجودة عىل الشبكة

اإلندوبالزمية اخلشنة والتي هي أماكن صنع الربوتني يف اخللية ،ثم يتم جتميع االمحاض األمينية بواسطة

احلمض النووي الناقل  t R N Aكام ييل:

 )1يأيت احلمض النووي  t R N Aالناقل إىل منطقة الرايبوسوم وكل محض  t R N Aحيمل محض أميني معني
عىل حسب شفرته.

 		)2يرتبط كل محض نووي  t R N Aناقل حلمض أميني بمكان ما يف الشفرة املالئمة لشفرته عىل إمتداد احلمض
النووي  ,m R N Aمث ً
ال  :جزيء  ( t R N Aالناقل ) ذو الشفرة الوراثية (  ) U U Cسيقابل الشفرة الوراثية

 A A Gيف  m R N Aويوجد يف النهاية األخرى للحمض  t R N Aموقع جيتذب احلمض األميني املسمى
ني وهكذا جتذب كل شفرة وراثية عىل امتداد احلمض  m R N Aاجلزيء الناقل  t R N Aاملالئمة هلا.
ليس ,

 		)3بواسطة إنزيامت خاصة يتحول هذا اخليط من األمحاض األمينية إىل بروتني وذلك بارتباطها بواسطة
الروابط الببتيدية .ويتحدد تعاقب احلموض األمينية يف الربوتني كلي ًا من خالل تعاقب القــواعـــد
النيتــروجينية يف احلمــض النـووي  ,D N Aونظـر ًا ألن تعــــاقـب األمحـــاض األمينيــة هو الذي
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حيــدد نوع البــــروتني  ,وألن النـــوع حيــدد ســـلوك البــروتني كإنــزيم  ,وإذا تذكــرنا أن اجلـــــني

عبارة عن جزيء من احلـــمض  , D N Aتبني لنــــا أن كل جــني يتخصـــص يف تكـــويــن بروتــني
خاص وبالتايل إظهار صفة ما ختتـــلف عن الصــفـــة التي يظهــرها جني آخر أي أن املعلـــومات

الــوراثــية المــوجــــودة في  D N Aتحدد كلي ًا التفاعالت الكيميائية التي تحصل في الخلية وبالتالي
طبيعة الخلية نفسها.

مراحل الترجمة في تكوين البروتني
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لقد تبني لنا مما سبق كيف تصنع الربوتينات املختلفة عىل الرايبوسومات طبق ًا للشفرات الوراثية التي

حتملها اجلينات املوجودة عىل الكروموسومات  .وسنوضح اآلن كيف أن اجلني يتحكم يف األعامل احليوية يف
اخللية عن طريق شفرته الوراثية التي ترتجم إىل بروتينات.

من املعروف أن مجيع األنزيامت يف جسم املخلوق احلي هي بروتينات  .وبام أن مجيع التفاعالت احليوية

يف جسم املخلوق حتتاج إىل إنزيامت إلمتامها فإن اجلني بالتايل يتحكم يف مجيع هذه التفاعالت عن طريق صنع
اإلنزيامت الالزمة هلا .

كام أن كل جني يرشف عىل صنع إنزيم معني يف اخللية  ,وأن كل إنزيم يساعد عىل حدوث تفاعالت خاصة،

فإذا فقد هذا اإلنزيم من اخللية ال يتم ذلك التفاعل وبذلك ال تستطيع اخللية القيام بوظائفها احليوية.

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

• الجينات والأنزيماتGens and Enzyms:

لقد متكن العاملان بيدل  Beadleوتاتوم  Tatumمن اكتشاف العالقة بني اجلني واإلنزيم التي عربا عنها
بأن كل جني يعطي إنزي ًام خاص ًا  ،فمث ً
ال اجلني رقم  1يعطي اإلنزيم رقم  1واجلني رقم  2يعطي اإلنزيم رقم 2

وهكذا .وقد استحق العاملان عن ذلك جائزة نوبل عام 1985م.

واآلن يمكننا أن نبني كيف أن اجلينات تتحكم يف الصفات الوراثية املختلفة ،ولنأخذ مثا ً
ال عىل ذلك صفة

لون اجللد يف اإلنسان التي سندرسها بالتفصيل يف فصل الوراثة يف اإلنسان.

لون اجللد يف اإلنسان ناتج عن تكون صبغة امليالنني ،وكمية امليالنني املتكونة تعتمد عىل عدد اجلينات

املوجودة يف اخلاليا،فتكون صبغة امليالنني يتم نتيجة تفاعالت كيميائية تتحكم فيها إنزيامت خاصة.فاجلني
السائد يؤدي إىل تكوين اإلنزيم املعني.وهذا اإلنزيم بالتايل يساعد عىل تكوين صبغة امليالنني،فالشخص الذي

حتتوي خالياه عىل أربع جينات سائدة يكون أسود اللون ،أما الشخص الذي حتتوي خالياه عىل ثالثة جينات
سائدة وجني متنح فيكون لون جلده أقل سواد ًا ،أما الذي حتتوي خالياه عىل جني سائد واحد فيكون لونه
أبيض نوع ًا ما ،أما الذي ال حتتوي خالياه عىل جينات سائدة من لون اجللد فيكون لونه أبيض نقي وهو ما
يسمى البينو ( .) Albino

إن مجيع الصفات الوراثية والوظائف الفسيولوجية يف جسم املخلوق احلي تتم السيطرة عليها من قبل

جينات حمددة عن طريق تكوين بروتينات حمددة .
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الطفرات الجينية Mutations :
إن كلمة طفرة تعني تغري مفاجئ وثابت يف الرتكيب الكيميائي جلني واحد أو أكثر ,يؤدي إىل تغيري الصفة
الوراثية الناجتة عن هذا اجلني فتظهر صفة جديدة مل يسبق ظهورها يف اآلباء ،وينتقل هذا التغيري من جيل إىل
آخر  ,ولذا يكون ثابت ًا ووراثي ًا .
ولكي نفهم ماهية الطفرة اجلينية علينا أن نتذكر أن اجلني يتميز بالشفرة املمثلة بتسلسل معني من القواعد
النيرتوجينية املرتبة يف جمموعات ثالثية فإذا حدث تغري ما يف تسلسل هذه القواعد النيرتوجينية كأن تستبدل
القاعدة  Aبالقاعدة  Cمث ً
ال يتبع ذلك تغري الشفرة الثالثية أو حذف أو إضافة زوج من القواعد النرتوجينية,
وبالتايل يتغري نوع احلمض األميني املنقول بواسطة محض (  ) t R N Aالناقل ،وهذا بدوره يؤدي إىل تكوين بروتني
من نوع آخر أو عدم تكونه  .وقد يكون هذا الربوتني إنزي ًام يدخل يف تفاعالت معينة  .ولذلك تتغري سلسلة
التفاعالت التي جتري وينتج عن ذلك ظهور الصفة اجلديدة  .إن هذا التغري الذي يطرأ عىل اجلني (أي استبدال
إحدى قواعده النيرتوجينية
ابــحــث
بقاعدة أخرى) هو ما يعرف
قارن بني الطفرة التي حتدث يف اخلاليا التناسلية للمخلوق احلي ،والتي حتدث يف
بالطفرة اجلينية.
اخلاليا اجلسمية من حيث انتقاهلا من جيل آلخر.

يمكن أن حتدث الطفرة
بشكل تلقائي يف الطبيعة،
يمكـــن
وكــذلــك
الطفــرات
إحــــداث
بواسـطة
صنـاعيــ ًا
باستعــامل
اإلنســـان
مــــواد كيميائية خاصة أو
بتعريض اخلاليا إىل األشعة
السينية (أشعة .) X

فـكّــر
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ما احلكمة من توزيع الكروموسومات إىل  46يف
اخلاليا هبذا الشكل وليس خيط ًا متص ً
ال ؟

أنواع الطفرات وآثارها (لالطالع)

علم الوراثة اجلزيئي (البيولوجيا اجلزيئية)

خريطة مفاهيم االنقسام اخللوي

لالطالع
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الـتـقـويـم
ال�س�ؤال الأول  :ما المق�صود بالم�صطلحات العلمية الآتية :
		 الوراثة ـ الشفرة الوراثية ـ الطفرة اجلينية .

ال�س�ؤال الثاني  :اختر الإجابة ال�صحيحة لكل من العبارات الآتية :

		 الرتمجة هي :
)1

أ ـ مرور  RNAاملراسل عرب الغشاء النووي .

ب ـ نقل تركيب اجلني إىل جزيء  RNAاملراسل .
ج ـ نقل تركيب اجلني إىل  RNAالناقل .

د ـ نقل  RNAاملراسل من  RNAاملراسل إىل سياق محوض أمينية يف عديد ببتيد.

		 بعد انتهاء النسخ  ,ماذا حيدث جلزيء : DNA
)2
أ ـ يتفتت إىل النيوكليوتيدات التي تكونه .
ب ـ يذهب إىل الرايبوسوم . ribosome

ج ـ يكرر نفسه .

د ـ يتجمع من جديد لتشكيل بنيته األصلية .

		 إن عدد قواعد السيتوسني يف جزيء  RNAاملراسل :
)3

أ ـ مساوي لعدد قواعد اليوراسيل 		.ب ـ مســـاوي لعـــدد قواعد الثايمني .

		 د ـ ال يمكن معرفته دون معرفة مايرمز له  RNAاملراسل .
ج ـ مســـاوي لعدد قواعـــد اجلوانني .

		 اخلاصية التي ينفرد هبا محض  .R.N.Aهي :
)4
		

				 ب ـ احتواؤه عىل اليوراسيل
أ ـ القدرة عىل النسخ الذايت

		 ج ـ احتواؤه عىل جمموعة فوسفات		
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د ـ احتواؤه عىل السكر اخلاميس

		 تنتظم القواعد النيرتوجينية بني رشيطي جزيء ( )D N Aبحيث يكون :
)5
أ) األدينني متحد ًا مع السايتوسني		 ب) اجلوانني متحد ًا مع الثايمني
د) الثايمني متحد ًا مع السايتوسني .
جـ) اجلوانني متحد ًا مع السايتوسني
		 يوجد احلامض النووي (  ) DNAيف :
)6
								 ب) الكروموسومات
		 أ) الرايبوسومات
د) السيتوبالزم
										
		 جـ) النوية
ال�س�ؤال الثالث  :و�ضح بالر�سم مع كتابة البيانات :
		 إذا كان لديك أحد رشيطي جزيء  ،D N Aحيمل تتابع للقواعد النيرتوجينية اآلتية :
 AGT GTT CTA AAGوضح تتابع القواعد النيرتوجينية يف			 .m R.N.A
املراسل الناتج منه؟
ال�س�ؤال الرابع � :ضع عالمة ( √) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة ( � ) xأمام العبارة الخاطئة في
الجمل الآتية :
		 يقابل األدينني القاعدة النيرتوجينية اليوراسيل يف احلمض النووي . ) ( . RNA
)1
( ).
						
		 تتم صناعة الربوتينات داخل النواة.
)2
( ).
			
		 لكل خملوق حي عدد حمدود وثابت من الكروموسومات.
)3
( ).
				
		 حيتوي احلمض النووي  DNAعىل سكر الرايبوز.
)4
ال�س�ؤال الخام�س  :اكتب ( بما ال يتجاوز ثالثة �أ�سطر لكل فقرة ) عما ي�أتي :
			 املواد الكيميائية التي يرتكب منها الرشيطان يف جزيء ( .) D N A
)1
			 القواعد النيرتوجينية التي تدخل يف تركيب جزيء (  ) D N Aوكيف ترتتب.
)2
			 نقل الشفرة املوجودة عىل جزيء (  ) D N Aإىل مكان صنع الربوتني يف اخللية.
)3
			 وظيفة محض ( .) t R N A
)4
ال�س�ؤال ال�ساد�س  :قارن  :يف جدول بني جزيء محض  D N Aوجزيء محض  R N Aمن حيث الرتكيب
–الوظيفة-مكان كل منهام يف اخللية .
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يف علم الوراثة
الأهـــداف

ك بعد االنتهاء

يتوقع من
الفصل أن :

من دراسة هذا

الصفة السائدة،
العلمية اآلتية :
ف املصطلحات
			 )1تعر
ن التوزيع احلر .
ل الصفات ،قانو
قانون انعزا
بازالء يف جتاربه
مل مندل نبات ال
باب اختيار العا
			 )2تعدد أس
.

			 )3ت

رشح طريقة مند

يف تنفيذ جتاربه .
ل

			 )4تقارن

بني قانون انعزا

ل الصفات و قان

ون التوزيع احلر

للعامل مندل .
الالمندلية يف
ملندلية والوراثة
بني الوراثة ا
			 )5تقارن
خلوقات احلية .
امل
ألمثلة الوراثية .
			 )6تطبق بعض ا
سائل الوراثية .
			 )7حتل بعض امل
تنفيذ النشاطات
ملية من خالل
ب املهارات الع
			 )8تكتس
العملية .
خالل دراستك
حانه وتعاىل من
ل قدرة اهلل سب
خلوقات احلية.
			 )9تتأم
الالمندلية يف امل
املندلية والوراثة
للوراثة

5

....

ذكرنا يف الفصل السابق أن العامل مندل Mendelأجرى جتاربه عىل نبات البازالء (بسلة ) ,ولقد كان اختياره
لنبات البازالء موفق ًا وذلك لألسباب اآلتية -:
 )1أهنا نباتات حولية سهلة الزراعة ورسيعة النمو (قرص دورة حياهتا).
 )2وجود عدة أصناف منها حتمل عدة أزواج من الصفات املتضادة

(املتقابلة) يسهل متييزها مثل الطول والقرص ,ولون األزهار احلمراء

قوانني مندل يف علم الوراثة

مقدمة :

والبيضاء .

 )3أزهار البازالء أزهار كاملة أي حتتوي عىل أعضاء التذكري والتأنيث,
ومغلفة بواسطة البتالت مما يضمن حدوث التلقيح الذايت فيها,
وندرة التلقيح اخللطي إال إذا تم صناعي ًا .
بدأ مندل بمتابعة التلقيح الذايت لنباتات البازالء التي مجعها ملدة

سنتني متتاليتني بزراعتها لعدة أجيال حتى توصل إىل سالالت نقي ,ة وقد
أعلن مندل نتائج جتاربه عام 1865م ومل هيتم العلامء هبذه النتائج وظلت

جتاربه جمهوله حتى عام 1900م عندما ُكشف النقاب عنها .
تجارب وقوانين مندل :

اختار مندل لتجاربه سبعة أزواج من الصفات الوراثية النقية املتضادة يف نبات البازالء لدراستها  ,وقد

تأكد من نقاوة الصفة بزرع النباتات عدة أجيال متعاقبة بجعلها تلقح ذاتي ًا ,وأصبحت النباتات الناجتة تشبه
آباءها بالنسبة هلذه الصفة  .وقد امتازت مجيع هذه الصفات بأن أحد أشكال الصفة كان سائد ًا عىل الصفة

املقابلة هلا والتي كان من املمكن متيـيزها بسهولة  ,من هذه الصفات السبع مث ً
ال طول الساق (صفة الطول أو
صفة القرص) ولون البذور إما أن تكون خرضاء أو صفراء وسطح البذور اخلارجي قد يكون أملس أو جمعد,

ولون األزهار إما أن تكون محراء أو بيضاء أو بنفسجية.

ثم أجرى مندل عملية التهجني (التلقيح اخللطي) ،ولكي يمنع حدوث التلقيح الذايت يف األزهار قبل
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نضجها الكامل ،قام بنقل حبوب اللقاح من األزهار املختارة إىل

ميسم الزهرة األخرى يف الوقت املناسب.

ونتيجة للتجارب التي أجراها مندل ونتيجة ملعرفته بأصول

علم األحياء توصل إىل وضع قانونني ُعرفا بإسمه هي :

 		)1قانون مندل األول (قانون انعزال الصفات) .
		)2

قانون مندل الثاين (قانون التوزيع احلر) .

قانون انعزال ال�صفات ( . Law of Segregation
بدأ مندل جتاربه بدراسة السلوك الوراثي لكل زوج من

الصفات املتضاده عىل حدة ,فلو أخذنا جتاربه حول توارث لون

األزهار عىل سبيل املثال نجد أنه اختار نباتني من البازالء أحدمها
بنفسجي األزهار واآلخر أبيض األزهار  ,وقد تأكد من نقاوة
هاتني الصفتني يف كلٍ منهام عن طريق التلقيح الذايت كام ذكرنا

الصفات السبع لنبات البازالء

سابق ًا،ثم قام بالتجربة اآلتية -:

 		)1أخذ بذور ًا من هذه النباتات وزرعها  ,وعندما نبتت البذور
ومحلت النباتات األزهار (البنفسجية والبيضاء) ,قام
مندل بإجراء التلقيح اخللطي بني هذين النباتني (األزهار

البنفسجية والبيضاء) ,حيث أخذ حبوب اللقاح من النبات
بنفسجي األزهار ووضعها عىل ميسم النبات أبيض األزهار

(أو العكس) بعد أن قطع أسدية النبات الثاين .ملاذا ؟ وانتظر
حتى تكونت البذور يف النبات أبيض األزهار ونضجت .
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عملية التلقيح اخللطي

حتمل أزهار ًا بنفسجية (صفة اجليل األول )  .وهذا يعني أن صفة اللون البنفسجي سادت عىل صفة اللون
األبيض وأخفتها  .وقد سمى الصفة التي تسود وتطغى (صفة اللون البنفسجي ) يف مجيع أفراد اجليل

األول بالصفة السائدة (  ,) Domenantواجلني املسؤول عنها هو اجلني السائد ,وسمى الصفة التي ختتفي
وال تظهر يف اجليل األول (صفة اللون األبيض ) بالصفة املتنحية (,)Recessiveواجلني املسؤول عنها هو

اجلني املتنحي.
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 		)2زرع البذور الناجتة من التلقيح السابق فتكونت بذلك نباتات اجليل األول اهلجني ووجد أن مجيع النباتات

 		)3زرع مندل بذور هذه النباتات وعندما تكونت األزهار تركها تلقح نفسها ذاتي ًا.

 		)4بعد أن تكونت البذور ونضجت أخذ مندل البذور وزرعها فوجد أن النباتات الناجتة حتمل أزهار ًا بنفسجية
وأخرى بيضاء (بنسبة  3بنفسجي  1 :أبيض) وهذه هي نباتات اجليل الثاين.
ثم كررمندل جتاربه عدة مرات وكان حيصل عىل النتائج التالية - :

أ)		 استنتج مندل بأن صفة اللون البنفسجي يف األزهار سادت وطغت عىل صفة اللون األبيض وأخفتها.
		 ختتفي إحدى الصفتان يف نباتات اجليل األول .
ب)

جـ) تظهر الصفة املختفية يف نباتات اجليل الثاين وبنسبة . 1 : 3

بدأ مندل يتساءل عن مصري الصفة املتنحية التي اختفت ,وكيف أنـها ظهرت مرة ثانية يف أفراد اجليل الثاين

ولتفسري ذلك وضع مندل بعض الفرضيات :

 		)1الصفات الوراثية تنتقل من األباء إىل األبناء عن طريق العوامل الوراثية ( اجلينات ) .

 		)2نظر ًا ألن هناك صفات ختتفي ثم تظهر عىل أفراد جيل آخر افرتض أن العوامل الوراثية توجد بحالة
مزدوجة أي أن كل صفة وراثية يف املخلوق احلي حيكمها عامالن وراثيان أحدمها جاء من األب واآلخر

من األم عن طريق األمشاج .

 		)3ينفصل العامالن الوراثيان لكل زوج من العوامل الوراثية عند تكوين األمشاج بحيث ال حيتوي املشيج
الواحد إال عىل عامل وراثي واحد لكل صفة وراثية .
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وقد جمع مندل ذلك كله في قانون انعزال ال�صفات الذي ين�ص على ما يلي :
( �أن كل �صفة وراثية تمثل بزوج من الجينات ,ينعزالن عن بع�ضهما عند تكوين الأم�شاج ,ويحتوي كل م�شيج
على جين واحد فقط من هذا الزوج ) .
استعمل مندل الرموز الوراثية لتدل عىل العوامل الوراثية  ,أو اجلينات املسؤولة عن الصفات  ،وقد أتفق

العلامء عىل أخذ احلرف األول من الكلمة اإلنجليزية التي تدل عىل الصفة كرمز للتعبري عن تلك الصفة,بحيث
يرمز جلني الصفة السائدة بحرف كبري  ,وللصفة املتنحية باحلرف نفسه لكن بخط صغري ,فمث ً
ال جني اللون

البنفسجي السائد يرمز له باحلرف (  ) Pوجني اللون األبيض املتنحي يرمز له بالرمز (  ، ) pوجني الطول

السائد يرمز له بالرمز ( )Tوجني القرص املتنحي بالرمز (  . ) tومتثل كل صفة بزوج من اجلينات  .وعىل هذا
األساس  ,يكون رمز النبات بنفسجي األزهار الذي استعمله مندل يف جتربته هو (  , ) PPوالنبات أبيض هو

( , )ppونباتات اجليل األول اهلجينة  Ppوكلمة هجني تعني النبات الذي حيمل جينني لصفة ما أحدمها سائد
واآلخر متنحي .وبام أن الرموز هنا تدل عىل اجلينات ,فلذلك تستعمل الرموز لتدل عىل الطراز اجليني ( الوراثي

) للفرد ,فإذا كانت العوامل الوراثية يف الفرد متشاهبة  PPأو  ppتوصف هذه احلالة بأنـها نقية ( تركيب جيني

نقي) ,أما إذا كانت خمتلفة  Ppفتوصف األفراد بأهنا هجينة  ،فمث ً
ال الطراز اجليني للنبات بنفسجي األزهار
النقي هو (  ) PPوالنبات بنفسجي األزهار اهلجني هو (  .) Ppوالطراز الوراثي هو املسؤول عن تكوين الطراز
املظهري ( الشكل الظاهري للصفة الوراثية ) وهي اللون البنفسجي واللون األبيض يف حالة أزهار البازالء
 ،أي الصفة التي تراها بالعني فمث ً
ال يكون للنبات بنفسجي األزهار النقي والنبات بنفسجي األزهار اهلجني
الطراز املظهري نفسه فكل منهام بنفسجي األزهار  ,لكن طرازمها اجليني خمتلف .ولكن كيف استطاع مندل

متييز هذين النباتني عن بعضهام مع أن طرازمها املظهري واحد ؟

حتتوي كل من األمشاج املذكرة ( حبوب اللقاح ) واألمشاج املؤنثة ( البويضات ) عىل نوعني من

اجلينات،مها (  .) p ) ,( Pوعند إخصاب حبوب اللقاح للبويضات توجد أربعة احتامالت الحتاد حبوب

اللقاح بالبويضات .
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حتمل أزهار ًا بنفسجية واخرى بيضاء بنسبة (  3بنفسجي  1 :أبيض ).

والنباتات بنفسجية األزهار ذات نمط جيني خمتلف ،فهي إما أن تكون ( )PPأي ذات أزهار بنفسجية نقية

 ,أو ( )Ppأي ذات أزهار بنفسجية هجينة .والحظ يف اجليل الثاين ظهور صفة اللون األبيض مرة ثانية  ,أي أن
صفة اللون األبيض انعزلت يف األمشاج  ,ومل ختتف ولذلك سمي هذا القانون بقانون االنعزال.

وهكذا يمكننا تفسري نتائج جتارب مندل السابقة (قانون انعزال الصفات) .وذلك بالطرز املظهرية واجلينية

قوانني مندل يف علم الوراثة

بعد أن تكونت البذور ونضجت أخذ مندل هذه البذور وزرعها فتكونت نباتات اجليل الثاين فوجد أهنا

عىل النحو التايل :

جتربة قانون انعزال الصفات
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معلومات �إثرائية
مربع بانيت Punnett square
سمي هبذا االسم نسب ًة إىل عامل الوراثة بانيت الذي يعترب
أول من إقرتح هذا املربع لتوضيح إحتامالت الطرز اجلينية
واملظهرية يف األجناس.
ولعمل هذا املربع أتبع ما ييل:
 ارسم مربع ًا وقسمه إىل أربعة أجزاء . ضع حرف ًا يرمز ألحد األبوين يف أعىل املربع. ضع حرف ًا آخر يرمز إىل األب الثاين عىل جانب املربع. ضع يف الشكل التايل الذي يوضح تزاوج نبات ذو بذورملساء  RRمع نبات ذو بذورجمعدة  ، rrأكمل التزاوج حسب ما هو موضح يف الشكل.

فـكّــر

122

إذا حصل تلقيح بني نبايت بازالء أحدمها أمحر األزهار طرازه اجليني  RRواآلخر أبيض األزهار طرازه
اجليني ( ،)rrفام هي الصفات املظهرية واجلينية ألفراد اجليلني األول والثاين الناجتني.

قانون التوزيع الحر .Law of Independent Assortment
بعد أن أهنى مندل جتاربه اخلاصة بتوارث زوج من الصفات املتضادة  ,تابع جتاربه ولكنه يف هذه املرة بقصد
دراسة وراثة زوجني أو أكثر من زوج من الصفات الوراثية املتضادة،فاختار نبات بازالء أحدمها حيمل صفتني
نقيتني سائدتني له بذور صفراء اللون ملساء الشكل نقية  ,YYRRوآخر حيمل صفتني متنحيتني له بذور خرضاء
اللون جمعدة الشكل نقية  y, yrrوأجرى بينهام التلقيح اخللطي إذ نقل حبوب اللقاح من النبات األول ,ووضعها
عىل ميسم النبات اآلخر (أو العكس) ,وانتظر حتى تشكلت البذور ,فنتجت بذور اجليل األول  ,وكانت كلها
صفراء اللون ملساء الشكل ,أعاد مندل التجربة عدة مرات وكان يف كل مرة حيصل عىل نفس النتيجة  ،وهذا
يعني أن صفة اللون األصفر سائدة عىل صفة اللون األخرض  ,كام أن صفة البذور امللساء سائدة عىل صفة
جتعدها.
ثم زرع بذور اجليل األول بعد نضجها وانتظر حتى تشكلت النباتات ,وتركها تلقح بعضها بعض ًا ذاتي ًا,
فنتجت بذور اجليل الثاين بالنسب اآلتية :

أي جاءت النتائج مشابـهة للنتائج التي حصل عليها يف جتاربه السابقة أي أن النسب كانت عىل النحو التايل :

 3بذور ملساء  1 :بذور جمعدة  3بذور صفراء  1 :بذور خرضاء.

فلو أخذنا أي زوج من الصفات املتضادة عىل حدة  ,نجد أن النسبة تكون  1:3فمث ً
ال نسبة البذور ذات

اللون األصفر إىل األخرض  ,أو نسبة البذور امللساء إىل املجعدة  4 : 12أي . 1 : 3

وهذا يعني أن كل زوج من الصفات املتضادة عىل حدة حر ( مستقل ) يف توزيعه عن الزوج اآلخر فصفة
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 9بذور ملساء صفراء  3 :بذور ملساء خرضاء  3 :بذور جمعدة صفراء  1 :بذور جمعدة خرضاء.

البذور امللساء ليست مالزمة لصفة اللون األصفر  ,وصفة جتعد البذور ليست مالزمة لصفة اللون األخرض,
وهذا ما نشاهده يف بذور اجليل الثاين,

حيث تكونت بذور ملساء خرضاء ,وبذور

جمعدة صفراء.

ولقد توصل مندل من جتاربه السابقة

إىل أن توارث لون البذور ال يرتبط بشكلها,
أي أن كل صفتني متقابلتني (أصفر  ,أخرض)
يتم توارثها بشكل مستقل عن الصفتني
املتقابلتني األخريني (ملساء  ,جمعد ).

وبذلك استنبط قانونه الثاين ( قانون

التوزيع احلر) الذي ينص عىل  :ـ

( �إذا تزاوج فردان يختلفان في �أكثر من
زوج من ال�صفات المت�ضادة  ,ف�إن كل زوج من
الجينات الخا�صة بهذه ال�صفات يتوزع توزيع ًا
حر ًا �أو م�ستق ًال عند تكوين الأم�شاج).
الحظ الشكل لتعرف الطرز املظهرية
والطرز اجلينية املحتملة ألفراد اجليلني .

تجربة قانون التوزيع الحر
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تطبيق قانون التوزيع الحر :
ينطبق قانون االنعزال وقانون التوزيع احلر عىل مجيع املخلوقات احلية بام فيها اإلنسان والنبات واحليوان.

فمث ً
ال ذبابة الفاكهة (دروسوفيال) إذا تزاوج فرد رمادي اللون (وهذه الصفة سائدة يف الذبابة) ذو جناحني
قصريين  ,مع فرد آخر أسود اللون ذي جناحني طويلني (وصفة طول األجنحة سائدة )  ,كانت أفراد اجليل
األول كلها رمادية اللون ذات أجنحة طويلة ،أي أن صفة اللون الرمادي سائدة عىل صفة اللون األسود وصفة
األجنحة الطويلة سائدة عىل صفة األجنحة القصرية .

وعند تزاوج أفراد اجليل األول مع بعضها  ,نتجت أفراد اجليل الثاين بالنسبة اآلتية :

 9أفراد رمادية اللون طويلة اجلناح و  3أفراد سوداء اللون طويلة اجلناح و  3أفراد رمادية اللون قصرية

اجلناح وفرد واحد ( )1سوداء اللون قصرية اجلناح .

ولو أخذنا كل زوج من الصفات املتضادة عىل حدة

نالحظ أن النسبة تكون 1: 3 :فنسبة األفراد رمادية

اللون إىل سوداء اللون هي  4 :12أي . 1 : 3

وكذلك النسبة بني األفراد طويلة األجنحة إىل

قصرية األجنحة هي  4 :12أي .1 : 3

ذبابة الفاكهة

فـكّــر
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إذا حصل تلقيح بني نبايت بازالء أحدمها طويل الساق ,أصفر البذور ملساء ,طرازه اجليني  TTyySSواآلخر قصري
الساق ,أخرض البذور جمعدة ,طرازه اجليني  ,tt yy ssفام هي الصفات اجلينية والطرز املظهرية ألفراد اجليلني األول
والثاين الناجتني ؟

هل ت ّتبع مجيع الصفات الوراثية يف توارثها مبدأ السيادة التامة كام يف جتارب مندل السابقة ؟

يف بعض احلاالت ال يسود أحد اجلينني عىل اآلخر  ,إذ يكون للجينني القوة نفسها  ,فال يطغى أحدمها

عىل اآلخر ،وتسمى مثل هذه احلالة التي ال تتفق وقوانني مندل باسم الوراثة الالمندلية أو السيادة الناقصة.
وسندرس األمثلة اآلتية عليها :

 ) 1وراثة لون الجلد في �أبقار ال�شورتهورن :

قوانني مندل يف علم الوراثة

الوراثة الالمندلية ( انعدام ال�سيادة) : Lack of dominance

إذا تزاوج ثور أمحر اللون من أبقار الشورهتورن ,مع بقرة بيضاء اللون  ,فإن لون أفراد اجليل األول يكون

أغرب ًا  ،وهو لون وسط ًا بني لوين األبوين  ,أي مزجي ًا من اللون األمحر واألبيض  .فهنا ال توجد سيادة ألحد
اجلينني عىل اآلخر ,وإذا تزاوج فردان من أفراد اجليل األول مع بعضهام نتجت أفراد اجليل الثاين بنسبة  1أمحر

 2 :أغرب  1 :أبيض
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قوانني مندل يف علم الوراثة

 )2وراثة لون الأزهار في نبات فم ال�سمكة:
إذا حدث تلقيح بني نبات أمحر األزهار مع نبات

أبيض األزهار ,كانت نباتات اجليل األول وردية

األزهار ,أي وسط ًا بني اللون األمحر واألبيض  ,وإذا
تزاوج نباتان من نباتات اجليل األول مع بعضهام,
أو تركت ليحدث التلقيح الذايت فيها ثم زرعت
البذور ,نتجت نباتات اجليل الثاين بنسبة:
 1أمحر  2 :وردي  1 :أبيض.

ن�شاط عملي

درا�سة وراثة ال�صفات في الذرة :
خذ كوز ذرة والحظ أن بذوره ختتلف فقد تكون ملساء أو جمعدة  ,كام ختتلف كذلك من حيث اللون.

اخرتكوز ذرة بحيث حيتوي مث ً
ال عىل بذور ملساء وجمعدة ،قم بعدّ البذور امللساء واملجعدة ,وأجب عام ييل :
ما نسبة البذور امللساء إىل املجعدة ؟

ما الصفة السائدة عىل األخرى  ,أهي امللساء أم املجعدة  ,وملاذا ؟
هل تعترب مجيع البذور يف الكوز الواحد أفراد ًا من اجليل نفسه ؟

وهل هذه البذور من أفراد اجليل األول أم من أفراد اجليل الثاين ؟

ما الطراز املظهري واجليني لألبوين اللذين أنتجا هذه البذور؟ آخذ ًا بعني االعتبار صفة شكل البذور فقط.
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الـتـقـويـم
السؤال األول  :ما المقصود بالمصطلحات العلمية اآلتية :

		 قانون انعزال الصفات ـ قانون التوزيع احلر ـ الطراز املظهري ـ الصفة السائدة .
السؤال الثاني  :اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية :

 		)1إذا كان الرتكيب اجليني لنبات ما (  ، ) TtRRفام نوع اجلينات التي يكوهنام ؟

			 أ) 		 Tr ,TR

ب) RR , Tt

			 أ) السائدة		

ب) املتنحية		

د) .TR , tR

جـ) TR ,TR

 		)2عندما ال يطغى أحد اجلينني عىل اآلخر ويكونان بنفس القوة تسمى هذه احلالة بالوراثة :
جـ) الالمندلية		

 		)3تنتقل اجلينات من جيل إىل آخر عن طريق :

			 أ) الدم والبويضات ب) الدم واحليوانات املنوية

د) املندلية

جـ) األمشاج

د) الدم فقط

 		)4أجريت عمليه تزاوج بني نبات بازالء أزهاره محراء نقية بآخر أزهاره بيضاء وظهر يف اجليل األول

		

نباتات أزهارها بيضاء ،وعىل ذلك فان احتامل الرتكيب اجليني للنبات ذو األزهار احلمراء هو:

			 أ)  			WWب) 			Ww

جـ) 		ww

د) wW

 		)5واحد من الرتاكيب الوراثية اآلتية يعترب هجين ًا للصفتني :
د) RRss
		
			 أ)  Rrssب )  			RrSsجـ) RRSs
السؤال الثالث  :علل لما يأتي :

 		)1اختفاء إحدى الصفتان يف أفراد اجليل األول .
 		)2اختيار مندل نبات البازالء يف جتاربه الوراثية .
ال�س�ؤال الرابع  :إذا كان اللون األسود سائد ًا عىل اللون الكستنائي يف اخليول  .فام األلوان املتوقعة يف
اجليل األول فقط من تزاوج حصان مع فرس وكالمها أسود هجني؟
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ال�س�ؤال اخلام�س  :إذا حصل تلقيح بني نبات بازالء طويل الساق نقي  ,وآخر قصري الساق  ,فام صفات
أفراد اجليل األول والثاين  ,عل ًام بأن صفة الطول سائدة عىل صفة القرص؟
ال�س�ؤال ال�ساد�س  :إذا تزاوج ذكر غنم أبيض الشعر ( )Wوأنثى سوداء الشعر ( ، )wوأنجبا مح ً
ال أسود
الشعر  ،ما الطرز اجلينية لألبوين واحلمل ؟ وما احتامل أن يكون احلمل اجلديد القادم

هلام أبيض الشعر؟

ال�س�ؤال ال�سابع  :إذا حصل تلقيح بني نبات بازالء طويل الساق أمحر األزهار  ,ونبات بازالء آخر قصري
الساق أبيض األزهار .فام صفات نباتات اجليل األول والثاين ,عل ًام بأن صفة الطول
سائدة عىل صفة القرص ,وصفة اللون األمحر سائدة عىل صفة اللون األبيض؟ وما نسبة

األفراد لكل زوج من أزواج الصفات املضادة يف اجليل الثاين؟
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الوراثة البشرية
الأهـــداف

ك بعد االنتهاء

يتوقع من

الفصل أن :

اثية يف اإلنسان.

دد الصفات الور

 )1تع

كروموسومات

 )3تبني أمهية ال

يف حتديد اجلنس.

صفات املرتبطة

 )4تتعرف عىل ال

راثة يف اإلنسان.

علمية املتعلقة بالو

عض الظواهر ال

 )2تفرس ب

من دراسة هذا

واملتأثرة باجلنس.

اثية يف اإلنسان.

دد األمراض الور
 )5تع
للشذوذ يف عدد
البرشية نتيجة
عىل األمراض
 )6تتعرف
كروموسومات.
ال
كل الناجتة عنه.
الستنساخ واملشا
 )7تتعرف عىل ا
خلقه من خالل
حانه وتعاىل يف
ل قدرة اهلل سب
 )8تتأم
اثية يف اإلنسان.
ث الصفات الور
دراستك لتوار

6

....

هل تعرف أنك حتمل صفات وراثية خمتلفة من أبويك ،ما هي هذه الصفات الوراثية ،وكيف إنتقلت إليك؟.
لقد استفاد علامء الوراثة كثري ًا من التجارب التي أجريت عىل خمتلف أنواع النباتات واحليوانات  ،وعرفوا

كيف تنتقل الصفات الوراثية فيها من جيل آلخر  .وبتطبيق هذه املعرفة عىل بعض املخلوقات احلية مثل

القمح واملاشية وغريها متكن علامء الوراثة من إنتاج سالالت جديدة تفوق يف إنتاجها السالالت السابقة.

الــوراثــة الـبـشــريـة

مقدمة :

أما بالنسبة لإلنسان فال يستطيع العلامء إجراء التزاوجات بني األفراد ملعرفة كيفية انتقال الصفات الوراثية.

فإجراء التجارب والتزاوج عىل اإلنسان ليس باألمر اهلني وذلك لألسباب كثرية منها :

			)1أسباب دينية واجتامعية .

		 )2عمر اإلنسان طويل  ،ولذلك عىل العامل أن ينتظر وقت ًا طوي ً
ال حتى يصل اإلنسان لسن البلوغ ثم إجراء
التزاوج وكذلك ال يستطيع عامل واحد تتبع عدة أجيال .

			)3عدد األفراد التي تنتج من اإلنسان قليل ،وال يستطيع الباحث دراستها بالتحليل اإلحصائي.

			)4كثرة عدد الكروموسومات يف خلية اإلنسان مما جيعل هناك صعوبة عىل الباحث تتبع سلوك هذا العدد الكبري
.

			)5بعض الصفات الوراثية يف اإلنسان يتحكم فيها أكثر من زوج من اجلينات .
			)6كثري من الناس ال يرغب وخيفي الصفات الوراثية غري املرغوب فيها .

كما يجب أن نعرف أن الله عـز وجل كرم اإلنسان وميزة عن سائر المخلـوقـات الحـيـة  ،قال تعالـى :
{

} (اإلرساء آية . )70

وهلذا جلأ علامء الوراثة إىل طرق وأساليب لدراسة الوراثة يف اإلنسان ومعرفة كيفية انتقال الصفات الوراثية من

جيل إىل جيل  ،من هذه األساليب :
� )1شـجـرة الـعـائـلة -:

إن بناء شجرة العائلة (سجل النسب) يعد من الطرق املثالية لدراسة املعلومات الوراثية وتسجيلها ،ويستخدم

لذلك رموز خاصة  ،كام يتم تسجيل البيانات اآلتية عىل الشجرة :
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الــوراثــة الـبـشــريـة

أسامء األشخاص كاملة  ،تاريخ امليالد  ،احلالة الصحية لكل فرد من أفراد اآلرسة  ،زواج األقارب ،

الوفيات قبل الوالدة وبعدها  ،تعدد الزواج  ،عدد االجهاضات .

عادي

أنثى

ذكــر

حامل للصفة
تظهر الصفات

 )2عمل خمطط للكروموسومات .
		 )3البصمة الوراثية .
		 )4التوائم .

		 )5الصفات املندلية .

		 )6الصفات غري املندلية .

مخطط شجرة العائلة

ابــحــث
ناقش مع معلمك خطوات عمل خمطط كروموسومي
كام هو موضح يف صفحة .133

إن هدف علم الوراثة البرشية هو زيادة الصفات اجليدة والقضاء عىل األمراض الوراثية أو تعديلها .

ودراسة التشوهات اخللقية وتقديم االستشارات الوراثية  ،ويف املجاالت القانونية كذلك .

ولقد اكتشف علامء احلياة أن قوانني مندل تنطبق عىل اإلنسان  ،باإلضافة إىل انطباقها عىل احليوان

والنبات.
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الأحياء في حياتنا
خطوات عمل مخطط كروموسومي
محلول

التثبيت

فصل السائل وفصل اخلاليا
احلمراء والبيضاء وذلك بمزج
املحلول مع اخلاليا فتتورم
وتنتفخ خاليا الدم البيضاء
فتتفرق الكروموسومات بينام
تنفجر خاليا الدم احلمراء

استخدام الطرد
املركزي

سائل

خاليا دم
حمراء وبيضاء

فصل خاليا الدم

خاليا دم
بيضاء

قطرة من معلق
اخلاليا يتم وضعه
على شريحة مجهر
ثم تخفيفها وصبغها

فصل ما قد يتبقى
من اخلاليا احلمراء
وتثبيت اخلاليا
البيضاء
تفحص الشريحة ويتم تصوير
الكروموسومات ,ثم يتم إدخال
الصورة إلى الكمبيوتر ,حيث يتم
ترتيب األزواج املتشابهة إلكترونيا ً
اعتمادا ً على الشكل واحلجم

أخيرا ً يتم عرض الـ
 46كروموسوم
فصل كل كروموسوم لوحده
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ال�صفات الوراثية يف الإن�سان
تنتقل الصفات الوراثية يف اإلنسان من اآلباء إىل األبناء  ،من جيل إىل جيل آخر ،فكيف تتم عملية

توارث وانتقال هذه الصفات الوراثية؟

إن كل صفة يتحكم يف ظهورها جني واحد أو أكثر ،فالكثري من الصفات الوراثية يتحكم يف ظهورها زوج

واحد من اجلينات يتواجد هذا اجلني يف صورتني  ،أحدمها يعرف باجلني السائد ،وإذا وجد فتظهر الصفة التي

يتحكم هبا ,أما اآلخر فيعرف باجلني املتنحي ويظهر تأثريه إذ وجد مع جني متنح مثله ،أما إذا وجد مع اجلني
السائد فإن اجلني السائد خيفي تأثري اجلني املتنحي ،ولكن ال يلغيه ،ويف هذه احلالة يعرف بأن الفرد حامل هلذه

الصفة ،باإلضافة إىل أن هناك الكثري من الصفات يتحكم فيها أكثر من زوج من اجلينات تتفاعل مع بعضها
البعض ومع البيئة املحيطة ،لتعطي الصورة النهائية لفعل هذه اجلينات ,معظم العوامل التي تورث من الوالدين

سليمة وصحيحة مائة يف املئة ،ولكن بعضها عوامل مرضية قد تتسبب يف حدوث أمراض وراثية.

معلومات �إثرائية
الصفات الوراثية في اإلنسان التي تنطبق عليها قوانني مندل:
لصفة
ا
الشعر غري األشقر

الشعر األشقر

احلالة العادية

األلبينو

املاء األزرق يف العني

احلالة العادية

احلالة العادية

العمى اللييل

الرموش الطويلة

الرموش القصرية

احلالة العادية

العمى اللوين

وجود أنتيجني  Aو B

عدم وجود أنتيجني  Aو B

حلمة األذن احلرة

احلالة العادية

الشعر املجعد

العيون البنية

وجود أنتيجني Rh
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الصفة املتنحية

الصفة السائدة

الصفة املتنحية

الناصية البيضاء

النظر السليم

الشعر املستقيم

احلالة العادية

العيون الزرقاء

عدم وجود أنتيجني Rh

احلالة العادية
احلالة العادية

قرص النظر

مرض السكر

عدم جتلط الدم

حلمة األذن امللتحمة
زيادة عدد األصابع

 )1لون اجللد :
جينان مسؤوالن عن إنتاج كمية أكرب من صبغة امليالنني السوداء يف اجللد ولنرمز هلا بالرمزين  Aو ،Bكام يوجد
جينان آخران مسؤوالن عن نقصان هذه الصبغة ولنرمز هلام بالرمزين  aو  .bوبناء عىل ذلك يكون الرتكيب

اجليني لألفراد كام ييل  :الشخص األسود  ، AABBالشخص األبيض ( االلبينو ) .aabb

مثال  :إذا حصل تزاوج بني رجل أسود بامرأة بيضاء (البينو)  ،فام هي ألوان اجللد يف األفراد الناجتة ؟

الــوراثــة الـبـشــريـة

ترجع صفة لون اجللد إىل وجود زوجني أو أكثر من اجلينات  .أي أهنا تتأثر باجلينات املتعددة  ,حيث يوجد

يمكن حل املسائل الوراثية بعدة طرق  ،ويقرتح اتباع ماييل حلل املسائل الوراثية :
		  		 )1الرتكيب (الطراز) املظهري واجليني ( الوراثي ) لألبوين .

				الرجل أسود اللون  ، AABBاملرأة بيضاء اللون ( البينو ) aabb

		 		 )2حتديد اجلاميتات املذكرة واملؤنثة املحتمل تكوينها .

				األمشاج  :الرجل  ، AB – AB /املرأة ab - ab /

		 		 )3حتديد الرتكيب اجليني ( الوراثي ) لألبناء املحتمل إنجاهبم .
أمشاجمذكرة

AB

AB

AaBb

AaBb

ab

AaBb

AaBb

ab

أمشاج مؤنثة

		 		 )4حتديد الرتكيب املظهرى لألبناء املحتمل إنجاهبم .

مجيع أوالدهم يكون لون جلدهم الناتج وسطا .AaBb

وإذا حصل تزاوج بني فردين لون جلدمها وسط  ،فيمكن أن ينتجا أفراد ًا خيتلفون يف لون جلودهم،

ويكون هلام الرتاكيب اجلينية اآلتية:
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لون اجللد
أسود

أغمق من الوسط
وسط
أفتح من الوسط
أبيض

الرتكيب اجليني
AABB
AABb

عدد اجلينات السائدة
4
3

AaBB

3

AAbb

2

AaBb

2

aaBB

2

aaBb

1

Aabb
aabb

1
0

جيب أن ننوه هنا بأن أشعة الشمس ومقدار تعرض اجلسم هلا يمكن أن تعدل لون اجللد مع األخذ باالعتبار

أن التعرض ألشعة الشمس قد يسبب أمراض ًا أخرى مثل رسطان اجللد.
 		 )2ال�صلع :

إن الصلع قد ينتج عن التعرض الشديد لإلشعاعات أو اإلصابة باألمراض كالزهري  ،وزيادة إفراز

الغدد الدهنية يف اجللد ،وعدم انتظام إفراز الغدة الدرقية ،ولكن يمكن أن يكون وراثيا ،ويعترب الصلع صفة
سائدة يف الذكور ومتنحية يف اإلناث ،أي أهنا صفة متأثرة باجلنس ويتحكم يف هذه الصفة زوج من اجلينات،

حيث توجد اجلينات اخلاصة هبا عىل كروموسومات جسدية وليس عىل كروموسومات جنسية.
ويكفي أن يملك الرجل جين ًا واحد ًا للصلع حتى يكون أصلع ،بينام املرأة جيب أن متلك زوج ًا من جينات

الصلع حتى تكون صلعاء .

ومن املعتقد أن الصفة املتأثرة باجلنس تتأثر باهلرمونات الذكرية أو األنثوية  ،املوجودة يف الفرد وبذلك يكون
اجلني اخلاص بالصلع سائد ًا إذا وجد مع اهلرمونات الذكرية ويكون متنحي ًا إذا وجد مع اهلرمونات األنثوية .
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ويرمز له بالرمز  ، bوبناء عىل ذلك تكون لدينا االحتامالت اآلتية لصفة الصلع :

			 )1طراز جيني من نوع ( ، )BBيكون فيه الرجل أصلع ،و املرأة صلعاء .
			 )2طراز جيني من نوع ( ، )Bbيكون فيه الرجل أصلع ،و املرأة عادية .
			 )3طراز جيني من نوع ( ، )bbيكون فيه الرجل عادي ،واملرأة عادية .

فـكّــر
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اجلني الذي يتحكم يف صفة الصلع يكون سائد ًا يف الرجل ويرمز له بالرمز  ، Bويكون متنحي ًا يف املرأة

إذا تزوج رجل أصلع بامرأة عادية  ،فام هي احتامالت ظهور صفة الصلع يف
األفراد الناجتة ؟

		 )3لون العيون :
حتتوي عني اإلنسان عىل نسيج ملون يسمى بالقزحية.

وتتكون القزحية يف العيون الزرقاء من طبقتني ،اخللفية منها
بنية قامتة ،واألمامية بيضاء نصف شفافة  .ويظهر اللون
األزرق للعني نتيجة رؤيتنا اللون القاتم من خالل الطبقة
البيضاء نصف الشفافة .وهذا نوع من اخلداع البرصي  ،إذ

ال حتتوي مثل هذه العيون عىل لون أزرق  .أما العيون امللونة

األخرى غري الزرقاء ،فتحتوي القزحية فيها باإلضافة إىل

الطبقتني السابقتني ،عىل طبقة أخرى سطحية هبا صبغة ملونة
 ،قد تكون عسلية أو خرضاء أو بنية أو رمادية أو سوداء.

ويعتمد لون العني عىل كمية الصبغة املوجودة يف الطبقة
الثالثة هذه .فإذا كانت هذه الصبغة كثيفة كانت العني سوداء

أو قامتة ،وإذا كانت هذه املادة أقل كثافة  ،كانت العني عسلية أو خرضاء أو رمادية أو بنية قامتة.
ولكن ما الذي يتحكم يف وجود هذه الطبقة امللونة من القزحية أو عدم وجودها ؟

يتحكم يف صفة لون العيون يف اإلنسان جينان  :أحدمها سائد يؤدي وجوده إىل تكوين الطبقة الثالثة امللونة
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من القزحية  ،واجلني اآلخر متنح يؤدي وجوده بشكل زوجي إىل عدم تكوين الطبقة الثالثة امللونة  ،فتكون
العني يف هذه احلالة زرقاء  .فإذا رمزنا للجني السائد باحلرف ( )Bواجلني املتنحي باحلرف ( ، )bفيكون لدينا

ثالثة احتامالت خاصة بالطراز اجليني لصفة لون العيون يف اإلنسان وهي :

			)1طراز جيني من نوع ( )BBوهو املسؤول عن تكوين العيون امللونة النقية السوداء أو البنية القامتة أو البنية
الفاحتة أو الرمادية أو اخلرضاء أو العسلية.

			)2طراز جيني من نوع ( ، )Bbوهو املسؤول عن تكوين العيون امللونة اهلجينة .
			)3طراز جيني من نوع ( ، )bbوهو املسؤول عن تكوين العيون الزرقاء النقية .
فالطرازان اجلينان ( )BB)،(Bbهلام الطراز

املظهري نفسه،حيث تكون العيون البنية مثال

نقية ( )BBأو هجينة (.)Bb

كيف يمكنك التمييز بني هاتني احلالتني ؟

إذا تزوج رجل بني العينني هجني  ،بامرأة

بنية العينني هجينة  ،فام احتامالت لون العيون

يف أطفاهلام ؟

فـكّــر

لو كنت أنت بني العينني هل تستطيع معرفة ما إذا كان طرازك اجليني ( )BBأم ( )Bb؟

		 )4جماميع الدم : Blood group

تصنف جماميع الدم إىل أربعة أنواع وهي  . )O , AB , B , A ( :هذا التقسيم يعتمد عىل وجود مواد بروتينية يف

اخلاليا الدموية احلمراء  ،يطلق عليها اسم أنتيجينات  .وتوجد يف دماء بني البرش نوعان من هذه األنتيجينات

 ،هي أنتيجني ( )Aوأنتيجني (. )Bفإذا احتوت اخلاليا الدموية احلمراء يف دم اإلنسان عىل األنتيجني ()A
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دم اإلنسان من هذين األنتيجينني كان دمه من املجموعة ( )Oأي أن هناك أربع فصائل دموية هي A,B,AB,O

يتحكم يف كيفية توارثها ثالثة جينات هي . A,B,O

وباملقابل يوجد نوعان من األجسام املضادة ( )Antibodiesلألنتيجينات يف بالزما دم اإلنسان .فهناك
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كان دمه من جمموعة ِ( .)Aوإذا احتوت اخلاليا احلمراء عىل األنتيجني ( )Bكان دمه من املجموعة ( .)Bوإذا
احتوت اخلاليا احلمراء عىل األنتيجني ِ( )Aو ( )Bكان دمه من املجموعة ( .)ABوإذا خلت اخلاليا احلمراء يف

األجسام املضادة لألنتيجني ( , )Aاألجسام املضادة لألنتيجني (.)B

إن الفرد من املجموعة ( ،)Aأي الذي حيتوي دمه عىل األنتيجني ( ،)Aال حيتوي دمه عىل األجسام املضادة

لألنتيجني ( ،)Aوإنام حيتوي عىل األجسام املضادة لألنتيجني ( .)Bوالفرد من املجموعة ( )Bالذي حيتوي دمه
عىل األنتيجني ( ،)Bالحيتوي بالزما دمه عىل األجسام املضادة لألنتيجني ( ، )Bوإنام حتتوي عىل األجسام

املضادة لألنتيجني (.)A

وإذا كان الفرد من املجموعة ( )ABأي الذي حيتوي دمه عىل األنتيجني( )Aو ( )Bمع ًاَّ ،
فإن بالزما دمه ال

حتتوي عىل أي جسم مضاد.

أما الفرد من املجموعة ( )Oالذي ال حيتوي دمه عىل أي أنتيجينات ،فتوجد يف بالزما دمه أجسام مضادة

لألنتيجني ( )Aو (.)B

وهلذا فإن بالزما دم أي شخص ال حتتوي مطلق ًا عىل األجسام املضادة لألنتيجينات املوجودة يف خاليا

دمه احلمراء.

مجموعة الدم

األنتيجينات
(في اخلاليا احلمراء)

األجسام املضادة
(في بالزما الدم)

يستقبل من
فصيلة

يعطي فصيلة

A

A

األجسام املضادة لألنتيجني B

OوA

BوA

B

B

األجسام املضادة لألنتيجني A

OوB

 A BوB

AB

A,B

ال توجد

مجيع الفصائل

AB

O

التوجد

توجد أجسام مضادة لألنتيجني A,B

O

مجيع الفصائل
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ن�شاط عملي

تحديد فصيلة دمك
األدوات والمواد الالزمة :
رشحية زجاجية نظيفة  ،مسحات طبية (ورق معقم مشبع بالكحول) ،نكاشات أسنان  ،أقالم ملونة،
زجاجة حتتوي عىل  anti-Aوأخرى عىل  anti-Bوثالثة عىل  ، anti-Dإبر وخز معقمة.

طريقة العمل :

		 )1قسم رشحية زجاجية نظيفة إىل ثالثة أقسام  ،باستخدام قلم ملون بحيث يكتب عىل اجلزء األيرس
من الرشحية  anti-Aوعىل اجلزء األوسط  anti-Bوعىل اجلزء األيمن  anti-Dكام هو موضح

أسفل :

anti-D

anti-B

anti-A

			)2ضع قطرة من الزجاجة التي حتتوي عىل  ( anti-Aشكل  ) 1يف اجلزء األيرس من الرشحية
بواسطة القطارة اخلاصة.

			)3ضع قطرة من الزجاجة التي حتتوي عىل  ( anti-Bشكل  ) 2يف اجلزء األوسط من الرشحية بواسطة
			القطارة اخلاصة

			)4ضع قطرة من الزجاجة التي حتتوي عىل  ( anti-Dشكل  ) 3يف اجلزء األيمن من الرشحية
بواسطة القطارة اخلاصة .

			)5قم بوخز إصبع اإلهبام بواسطة إبر وخز معقمة ،ثم اضغط عىل اإلصبع للحصول عىل نقاط دم.
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			)6بواسطة نكاشات أسنان اخلط األجسام املضادة مع الدم يف األجزاء الثالثة عىل الرشحية الزجاجية مع
			مالحظة استخدام نكاشة أسنان خاصة لكل جزء وال يعاد استخدامها مرة أخرى  .ملاذا ؟

			)7انتظر ملدة دقيقة ثم راقب حدوث التخثر يف الدم أو عدمه عىل األجزاء الثالثة من الرشحية  .مع العلم أن
			اجلزأين  anti-Aو  anti-Bحيددان الفصيلة (  ) O, AB , B , Aواجلزء  anti-Dحيدد
			الفصيلة موجبة أو سالبة حسب اجلدول اآليت :

فصيلة الدم
A+

 + anti-Dنقطة دم

ختثر

 + anti-Bنقطة دم
----

----

----

----

ختثر

AB-

----

ختثر

O-

----

----

AB+
BAB+
O+

ختثر
ختثر
ختثر

ختثر
ختثر

----

الــوراثــة الـبـشــريـة

ضع نقطة واحدة من الدم عىل األجسام املضادة الثالثة السابقة املوجودة عىل الرشحية .

 + anti-Aنقطة دم
ختثر
ختثر

------ختثر
ختثر

-------
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معلومات اثرائية
عامل ريسس :Rhesus Factor

اشتق اسم هذا العامل من اسم نوع من القردة ُأستخدمت يف التجارب وأدت إىل اكتشافه .ويوجد

هذا العامل يف حوايل  85٪من البرش بينام يفتقر له حوايل  15٪من الناس .فاألفراد الذين حتتوي خاليا

دمهم احلمراء عىل هذا العامل ُتسمى باألفراد املوجبة ،أما األفراد التي ال حتتوي خاليا دمهم احلمراء عىل
هذا العامل ف ُتسمى باألفراد السالبة ،وهذا العامل مهم يف عمليات نقل الدم ولذلك أصبحت عملية نقل

الدم ال تتطلب معرفة الفصائل الرئيسية فحسب ولكن تتطلب أيض ًا معرفة هل الدم موجب أو سالب
لعامل ريسس .كام أن هذا العامل مهم أيض ًا حلياة اجلنني وهو يف رحم أمه كام سيوضح الحق ًا.
اختالف عامل ريسس ما بني الزوج والزوجة:

إذا كان الزوج سالب لعامل ريسس والزوجة موجبة هلذا العامل ،فإن األوالد يكون لدهيم عامل

ريسس إجيابي ًا .ويف هذه احلالة ال حتدث أي مشكلة لألوالد من هذا االختالف ــ بإذن اهلل.

ولذلك فاحلمل األول يكون عادي ًا ويمر دون أية مشاكل .ملاذا؟ أما يف احلاالت التالية فتحصل

مضاعفات خطرية عىل اجلنني أثناء احلمل ،أو بعد الوالدة .ملاذا حتدث هذه املضاعفات؟ وما هي اآللية يف

ذلك؟

كام هو معروف فإن اجلنني يتغذى عرب دم والدته بواسطة املشيمة .وبعد والدة اجلنني األول تبقى املشيمة

لبعض الوقت داخل الرحم قبل أن خترج من جوف الرحم هنائي ًا ،وحتدث متزقات يف جدارها تسمح بمرور

كمية من دم اجلنني املتبقي فيها إىل دم أمه ،وبذلك تدخل مع كمية الدم اخلاليا ذات العامل اإلجيايب إىل دم األم
ذو العامل السلبي .وبعد ثالثة أيام من دخوهلا واختالطها مع دم األم سوف يؤدي ذلك إىل قيام دم األم عىل

تكوين أجسام مضادة هلذا العامل تقوم عىل إتالف خاليا الدم احلمراء الغريبة.

فإذا حدث احلمل الثاين وكان دم اجلنني كدم أخيه األول ،فإن دم األم سوف يؤدي إىل إتالف خاليا الدم

احلمراء للجنني مما يؤدي حدوث فقر دم للجنني وهو يف رحم أمه وقد يؤدي ذلك إىل موته قبل والدته.
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ختضع وراثة جماميع الدم يف اإلنسان إىل قوانني مندل  ،فاإلنسان يرث عن أبوية جمموعة الدم اخلاصة به.

وتنتقل هذه الصفة كام ذكرنا بواسطة ثالثة أنواع من اجلينات هي  ،A,B,Oفهناك جني سائد ( )Aخاص بتكوين
األنتيجني (  ) Aويرمز له بالرمز (  ، )Iوجني سائد ( ) Bخاص بتكوين األنتيجني (  )Bويرمز له بالرمز ( )I
B

A

 ،وجني متنح ( ) Oال يسبب وجوده تكوين أي أنتيجني ويرمز له بالرمز ( .) i

الــوراثــة الـبـشــريـة

وراثة جماميع الدم :

وبالتايل يكون لدينا االحتامالت اآلتية اخلاصة بالطراز اجليني لصفة جماميع الدم يف اإلنسان وهي :

			)1إذا احتوى دم الشخص عىل اجلني (  ، )Iيكون دمه من جمموعة (  ، ) Aويكون الطراز اجليني لدمه هو
A

(  ) I Iنقي  ،أو ( ) I iهجني .
A

A A

			)2إذا احتوى عىل اجلني (  ، )Iيكون دمه من جمموعة (  ، ) Bويكون الطراز اجليني لدمه هو ( )I I
B

أو (. ) I i

B B

B

			)3إذا احتوى عىل اجلني (  ) Iواجلني (  )Iيكون دمه من جمموعة ( ، ) ABويكون الطراز اجليني لدمه
B

A

هو ( . ) I I
A B

			)4إذا احتوى عىل اجلني ( )iiيكون دمه من جمموعه ( ،)Oويكون الطراز اجليني لدمه هو (.)ii
			وجيب أن نالحظ هنا أن الفرد ال حيتوي عىل أكثر من جينني من جينات الدم.
وستدرس فيام ييل مثالني يوضحان كيفية توراث جماميع الدم .

مثال :

			إذا تزوج رجل دمه من جمموعه ( ، ) ABبامرأة دمها من جمموعه (  ، ) Oفام جماميع الدم املتوقعة يف

أبنائهام ؟

			األب ( ) ABطرازه اجليني هو )I I ( :
A B

			األم (  ) Oطرازها اجليني هو ) ii ( :
			أمشاج األب من نوع  I :و I
B

			أمشاج األم من نوع i :

			األبناء ) I i ) ، ( I i ( :
B

A

A
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			أي إن جماميع الدم املتوقعة يف األبناء هي (  ) Bو ( . ) A

فـكّــر

إذا تزوج رجل دمه من جمموعه  Aبامرأة دمها من جمموعه  Bفام جماميع

الدم املتوقعة يف أبنائهام ؟

�أهمية درا�سة جماميع الدم :
يستفاد من دراسة جماميع الدم ووراثتها فيام ييل :

			)1عمليات نقل الدم بني األفراد .

 			)2يستفاد من عمليات حتليل الدم يف الطب الرشعي  ،حلل املشاكل املتعلقة باالبن الذي يشك القايض يف
أبوته ،فيمكن حتليل دم األب واألم واالبن ومعرفة ما إذا كان هذا األب والد ًا هلذا االبن أم ال.

ابــحــث
		ملاذا االبن الذي يكون دمه من جمموعه (  ، ) Oال يمكن إن يكون أبوه من جمموعة الدم
(  ، )ABمهام كانت جمموعة دم األم ؟

فـكّــر

الطب الرشعي يستطيع نفي األبوة لكنه ال يستطيع إثباهتا ؟ وضح إجابتك وفق األسس الوراثية التي
درستها.

			 )5حتديد اجلن�س يف الإن�سان :
يوجد يف كل خلية من خاليا جسم اإلنسان  23زوج من

الكروموسومات( 46كروموسوم ) 22 ،زوج منها متامثلة
يف الذكور واإلناث ،وتدعى الكروموسومات اجلسمية  .أما

الزوج الثالث والعرشون فيختلف يف الذكر عنه يف األنثى،
ويدعى بزوج الكروموسومات اجلنسية وهو يف الذكر يتكون

من زوج غري متامثل يف الشكل ( )XYحيث يرمز ألحدمها
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باحلرف ( )Yواآلخر باحلرف (.)X

عند البلوغ تتكون احليوانات املنوية يف الذكر ،وذلك عن طريق حدوث االنقسام االختزايل للخاليا

اجلنسية يف خصيتي الرجل ،وهذه احليوانات املنوية يكون نصف عددها حيتوي عىل  22كروموسوم ًا متامث ً
ال

وكروموسوم ًا جنسي ًا  ، Yأما النصف اآلخر فيحتوي عىل  22كروموسوم ًا متامث ً
ال وكروموسوم ًا جنسي ًا .X

أما يف األنثى فتكون البويضات متشاهبة ،وذلك عن طريق االنقسام االختزايل للخاليا اجلنسية يف مبيض
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أما يف األنثى فيتشابه هذان الكروموسومان بزوج متامثل ،ويرمز لكل منهام باحلرف ( )Xأي ( .) XX

األنثى ،حتتوي هذه البويضات عىل 22كروموسوم متامثل وكروموسوم جنيس . X

ويتحدد جنس الوليد ــ بإذن اهلل ــ منذ حلظة اإلخصاب ،أي يف اللحظة التي يتم فيها احتاد احليوان املنوي

بالبويضة.

إذا رمزنا للرتكيب الكروموسومي للذكر بالرمز  x yواألنثى بالرمز  x xفمعنى ذلك إذا أراد اهلل تعاىل أن

يكون املولود ذكر ًا فإن اإلخصاب يتم بمشيئته بني حيوان منوي حيمل كروموسوم  yمع بويضة حتمل كروموسوم
 ،xأ ّما إن كانت مشيئته أن تكون املولودة أنثى فإن اإلخصاب يتم بني حيوان منوي حيمل كـروموســـوم  xمع

بـويـضــة حتمل كـروموســـوم  ، xقال تعاىل { :

} (القيامة اآليات .)39 : 37

�إ�ضـــــــاءة
جنسيان متامثالن ( ،)xxبينام حتتوي خاليا األنثى عىل
يف الطيور والفراشات حتتوي خاليا الذكر عىل كروموسومان
ّ
جنسيني غري متاماثلني ( ، )Xyوهلذا فإن األنثى يف الطيور والفراشات هي التي حتدد جنس األبناء وهذا
كروموسومني
َّ
عكس املوجود يف اإلنسان.

ابــحــث
ملاذا يعترب األب هو املسؤول بعد اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ عن حتديد جنس اجلنني يف اإلنسان ؟
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الأمرا�ض الوراثية يف االن�سان
يرث اإلنسان صفات عديدة من آبائه وأجداده ،كلون العيون ،أو لون الشعر  ،أو مالمح الوجه أو غريها.

وباإلضافة إىل ذلك يرث اإلنسان بعض األمراض التي تنتقل إليه عن طريق اجلينات  .وقد يكون بعض هذه
األمراض خفيف ًا يمكن معاجلته باستعامل وسائل خارجية أو يكون شديد ًا بحيث تصعب معاجلته  ،وقد يؤدي

إىل املوت.

وقد قسمت األمراض الوراثية إىل:

 )1الأمرا�ض المندلية  :وتق�سم �إلى :

أ ) أمراض وراثية سائدة ،مثل زيادة الكوليسرتول العائيل ،والورم الليفي العصبي .

ب) أمراض وراثية متنحية ،مثل مرض فقر الدم املنجيل ،ومرض الثالسيميا (أنيميا البحر األبيض املتوسط).

جـ) أمراض وراثية مرتبطة باجلنس :وهي التي تكون اجلينات اخلاصة هبا موجودة عىل الكروموسومات اجلنسية،
مثل عمى األلوان ،ونزف الدم (اهليموفيليا) ،ومجيعها صفات متنحية ،حيث حتمل الكروموسومات
اجلنسية ( )xو ( )yعدد ًا من اجلينات .والكروموسوم اجلنيس ( )xحيمل جمموعة من اجلينات أكثر من
الكروموسوم اجلنيس (.)y

فـكّــر

ملاذا حيمل الكروموسوم اجلنيس  Xجمموعة من
اجلينات أكثر من الكروموسوم اجلنيس  Y؟

 )2الأمرا�ض الوراثية متعددة الأ�سباب -:
تنشأ بسبب عوامل وراثية مع عوامل بيئية خمتلفة  ،مثل مرض السكري ،التأخر العقيل ،والربو الشعبي

وارتفاع ضغط الدم ومرض تصلب الرشايني ومرض الزهايمر والبدانة ومرض باركنسون(الرعاش).
 )3الأمرا�ض الناتجة عن الت�شوهات ال�صبغية:

(الشذوذ يف عدد الكروموسومات ) مثل متالزمة داون

ومتالزمة ترينر.
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ابــحــث
ابح�ث يف املص�ادر العلمي�ة ع�ن م�رض

الزهايم�ر وم�رض باركنس�ون (الرعاش)،

واكتب مقالة عنهام .

		 )1مر�ض العمى اللوين : Colour blindness
هو مرض يصعب فيه عىل املريض التمييز بني األلوان  ،خاصة بني اللونني األمحر واألخرض والرمادي،

ويعود سبب املرض إىل اختالل يف شبكية العني .ما طبيعة هذا االختالل وما دور اخلاليا املخروطية يف شبكية

العني? إذ يشاهد املصاب باملرض لون ًا باهت ًا وسط ًا بني اللونيني األمحر واألخرض ،ويعد هذا املرض من أكثر

الــوراثــة الـبـشــريـة

		وسندرس فيام ييل بعض األمراض الوراثية التي تصيب اإلنسان .

األمراض املرتبطة باجلنس شيوع ًا .

ومما جتدر اإلشارة إليه أن هذا املرض يكثر بني الذكور ويقل بني اإلناث .

ويسبب عمى األلوان جني متنحي يسمى جني املرض ويرمز له باحلرف ( )cيوجد عىل الكروموسوم

اجلنيس ( )Xأما الكروموسوم ( )Yفال حيمل اجلني اخلاص هبذا املرض  .أما اجلني املسؤول عن غياب هذا

املرض فهو سائد ويرمز له باحلرف ( )Cوهو موجود عىل الكروموسوم اجلنيس ( )Xأيضا.

فـكّــر

ليس لألب دور يف إصابة أبنائه الذكور هبذا
املرض ودوره يقترص عىل البنات فقط ؟

إذا حصل تزاوج بني رجل عادي غري مصاب باملرض،

بامرأة مصابة هبذا املرض فام صفات األبناء ؟

يرينا الشكل أن األبناء الذكور مصابون هبذا املرض ،أما

اإلناث فيكن عاديات ،لكنهن ناقالت للمرض( .يكفي هنا

جني واحد فقط حتى يصاب الذكر هبذا املرض ،أما األنثى
فيلزمها جينان حتى تصاب باملرض).

نالحظ أن املرأة املصابة تنتج يف حالة تزاوج رجل مصاب

بأنثى ناقلة للمرض أو مصابة وهي حالة نادرة الوجود  ،ألن

األنثى املصابة غالبا ما متوت وهي يف الرحم  .ولذلك يكثر هذا

املرض بني الذكور ويقل بني اإلناث.
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�إ�ضـــــــاءة
ال متنح بعض الدول األشخاص املصابني بمرض

عمى األلوان رخصة لقيادة السيارة ،حيث يتوجب عىل أي

شخص يريد رخصة قيادة أن يعمل اختبار عن مدى إصابته
بمرض عمى األلوان ،وهناك عدة طرق ملعرفة الشخص
املصاب منها طريقة تداخل األلوان مثل الشكل املجاور،
فإذا استطاع الشخص قراءة ما بالداخل فهذا يعني أنه
سليم ،بالتنسيق مع معلمك أجر هذا االختبار عىل زمالئك

يف الفصل.

فـكّــر

تجربة لمعرفة عمى الألوان
فيما يخ�ص اللونين الأحمر والأخ�ضر

إذا تزوج رجل مصاب بعمى األلوان بأنثى ناقلة للمرض،
فام احتامالت إصابة األبناء هبذا املرض ؟

		 )2عدم جتلط الدم ( الهيموفيليا ) Haemophilia
يتصف الشخص املصاب هبذا املرض بعدم قدرة دمه عىل التجلط عند حدوث جرح ،حتى ولو كان

اجلرح بسيطا مثل خلع السن  .فقد يستمر اجلرح يف النزيف هنا عدة ساعات  ،ويف احلاالت الشديدة قد يموت
الشخص .تكثر اإلصابة هبذا املرض بني الذكور وتقل بني اإلناث  ،ألن اإلناث املصابات غالبا يمتن وهن يف

الرحم .

اجلني املسؤول عن هذا املرض متنح ويرمز له باحلرف ( )hويوجد عىل الكروموسوم اجلنيس ( )Xأما

الكروموسوم ( )Yفال حيمل اجلني اخلاص هبذا املرض  .أما اجلني املسؤول عن غياب هذا املرض فهو سائد
ويرمز له باحلرف ( )Hويوجد عىل الكروموسوم ( )Xأيضا ( يشبه متاما مرض عمى األلوان ) .
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وللمرأة العادية الناقلة للمرض ( )Hhوللمرأة املصابة ( )hhأما
الرجل العادي فطرازه اجليني ( )HYو الرجل املصاب طرازه
اجليني ( . )hyففي الذكور يكفي وجود جني واحد متنح حتى

يظهر املرض  .أما األنثى فيجب أن حتتوي عىل جينني متنحيني
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الطراز اجليني للمرأة العادية غري املصابة هو (، )HH

حتى حيدث املرض  .وهلذا السبب أيضا تكثر اإلصابة هبذا

املرض بني الذكور .

إذا تزوج رجل عادي بامرأة عادية ناقلة للمرض ،فام

صفات األبناء املتوقعة ؟

إن نصف األبناء الذكور يكون عاديا والنصف اآلخر

يكون مصابا باملرض .أما اإلناث فنصفهن يكون عاديا غري
مصاب باملرض والنصف اآلخر يكون عاديا أيضا لكنه ناقل

للمرض.

		 		 )3مر�ض �أنيميا الفول .) GLOCUSE 6 PHOSPHATE DEHYDROGENASE( -
يعرف املرض بني األطباء بمرض نقص مخرية أنزيم دهييدروجينيز اجللوكوز  6الفوسفايت ( .)G6PD

وهو من األمراض املنترشة يف كثري من البالد العربية ودول العامل فهو يصيب حوايل  400مليون شخص .

يعترب هذا املرض مرض وراثي نتيجة لطفرة موجودة عىل كروموسوم  Xفلذلك يعترب من األمراض

الوراثية التي تنتقل بالوراثة املرتبطة باجلنس .

وهو يف العادة يصيب الذكور و ينتقل من أمهاهتم .ويف بعض األحيان قد يظهر املرض عىل اإلناث كام إن

الذكور املصابون باملرض ينقلون املرض ولكنهم ينقلونه إىل بناهتم وال ينقلوه إىل أبنائهم مطلقا.

نقص األنزيم جيعل كريات الدم احلمراء معرضه للتحلل والتكرس قبل موعدها املعتاد (والذي يف العادة
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يتجاوز  100يوم) فيؤدي إىل انخفاض يف اهليموجلوبني (فقر دم أو أنيميا)مع انتشار للامدة الصفراء تعجز عن
تصفيته الكبد بشكل رسيع،مما يسبب الريقان(اصفرار اجللد و العينني ).

هناك تفاوت كبري يف السن الذي تظهر فيه أعراض املرض فقد يظهر عند املواليد مبارشة بعد الوالدة

فيكون الريقان عندهم أعىل من املستوى املعتاد و الذي يصيب الكثري من األطفال الطبيعيني كام أنه قد حيدث

يف أي سن.

و لكنه يف العادة يظهر عندما يتناول املصاب باملرض الفول أو العدس أو أي نوع من البقوليات أو بعد

اإلصابة بمرض فريويس أو عند تناول بعض من العقاقري.كام قد تظهر األعراض من دون أن يصاب الشخص

بأي مرض و من دون أن يتناول أي نوع من املواد املؤكسدة كالبقوليات.

فـكّــر

ملاذا ال ينقل اآلباء مرض أنيميا الفول إىل
أبنائهم الذكور وينقلونه فقط إىل البنات ؟

			 )4الأنيميا املنجلية Sickle Cell anemia
		تسمى مرض فقر الدم املنجيل ،وحتدث األنيميا

املنجلية نتيجة تغري احلمض األميني رقم  6يف بروتني

اجللوبني من اجللوتامك إىل الفالني وبالتايل فإن اجللوبني
يتغري وبالتايل تتغري خاليا الدم احلمراء يف شكلها إىل

الشكل املنجيل .

خاليا دم حمراء �سليمة

األنيميا املنجلية من أشهر أمراض الدم الوراثية ،وهي

أحد أنواع فقر الدم.التي تصيب كريات الدم احلمراء

وتسبب تكرسها.

يوجد املرض يف بعض مناطق اململكة وتبلغ نسبة
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حاميل صفة املرض حوايل ، % 20و هي نسبه ال يمكن

خاليا دم حمراء منجلية

للمرض.

ويتم التفريق بني السليم وحامل املرض واملصاب هبذا املرض كام ييل :

			)1اإلنسان السليم :هو الذي ال حيمل صفة املرض وال خطر عىل أطفاله من اإلصابة عند زواجه بشخص
مصاب أو حامل للمرض أو سليم منه.
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جتاهلها ،حيث أنه يف كل مرة حتمل فيه امرأة حاملة للمرض ومتزوجة من رجل أيضا حامل للمرض فإن
احتامل إصابة اجلنني تصل إىل  25%كام أن أكثر من  60%من أطفال هذه األرسة السليمني أيض ًا حاملني

			)2اإلنسان احلامل للمرض :هو الذي حيمل صفة املرض وال تظهر عليه األعراض .ويستطيع الزواج من
شخص سليم وإنجاب أطفال أصحاء ولكن من اخلطر زواجه من شخص مصاب أو حامل للمرض
مثله حيث يكون أطفاله عرضة لإلصابة هبذا املرض.

			)3اإلنسان املصاب :هو الذي تظهر عليه أعراض املرض ويمكنه الزواج من شخص سليم وإنجاب أطفال
أصحاء ومن اخلطر زواجه من حامل للمرض أو مصاب مثله حيث يكون أطفاله عرضة لإلصابة هبذا
املرض.

الأحياء في حياتنا
الفحص الطبي قبل الزواج

من التطبيقات العملية للوراثة يف اإلنسان ،الفحص الطبي قبل الزواج ،حيث إن هذه العملية
حتقق عدد ًا من الفوائد ،مثل جتنب إنجاب أطفال مصابني بأمراض وراثية تنتقل إليهم من األبوين،
والتقليل من إنجاب أطفال مشوهني أو معاقني عقليا  ،وخفض نسبة انتشار األمراض الوراثية،

وذلك بتوفري الفحوص الدقيقة واحلديثة ,وتوفري التشخيص املبكر هلا ونرش الوعي الصحي للوقاية
من هذه األمراض ،وتقديم النصح قبل الزواج وقبل وأثناء احلمل وبعد الوالدة وبعد تشخيص
احلالة ،ودعم األرس املتأثرة وختفيف األثر اجلسامين واالجتامعي واالقتصادي.
ويف اململكة العربية السعودية أصبح الفحص قبل الزواج أمر ًا إلزامي ًا وذلك ملا له من فوائد

صحية كبرية جيني ثامرها كل من يقدم عىل الزواج.
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الأمرا�ض الب�شرية نتيجة لل�شذوذ يف عدد الكرومو�سومات :
حتتوي كل خلية من خاليا جسم اإلنسان عىل  23زوج ًا من الكروموسومات  .وحيتوي الطفل الوليد

غالب ًا عىل األنامط الكروموسومية نفسها التي ورثها عن والديه .

فامذا يمكن أن حيدث إذا زاد عدد الكروموسومات كروموسوم ًا واحد ًا فقط  ،عن الـ 23زوج ًا التي

يملكها اإلنسان ؟ وماذا يمكن أن حيدث باملقابل إذا نقص عدد الكروموسومات كروموسوم ًا واحد ًا ؟

لقد أثبتت التجارب عىل احليوانات  ،أن املجموعة العادية من الكروموسومات رضورية حلياة املخلوق

احلي ولنموه الطبيعي .وإذا نقص عدد الكروموسومات أو أزيل ولو جزء صغري من الكروموسوم ،يموت
املخلوق احلي يف الغالب أو يصبح شاذ ًا مشوه ًا.

ويف السنوات القليلة املاضية أصبح من السهل دراسة كروموسومات اإلنسان ،حيث تؤخذ كمية من الدم

وتزرع يف وسط مناسب .من الطبيعي أن خاليا الدم احلمراء البالغة ال تستطيع االنقسام لعدم احتوائها عىل

النواة ،أما خاليا الدم البيضاء فتنقسم الحتوائها عىل النواة .ويمكن أن نجد العديد منها يف حالة االنقسام غري

املبارش (تكون الكروموسومات واضحة مميزة يف هذه احلالة) ،حيث تصبغ هذه اخلاليا وتدرس كروموسوماهتا.

أما يف بعض احلاالت فقد حيدث الشذوذ الكروموسومي وينتج أفراد مصابة بعاهات جسمية وعقلية .ومن
النادر شفاء هؤالء املرىض ،غري أنه يف بعض احلاالت يمكن مساعدة املريض بحقنه باهلرمونات .أماسبب
الشذوذ الكروموسومي فهوحدوث خلل يف عدد الكروموسومات يف أثناء االنقسام االختزايل لتكوين

احليوانات املنوية أو البويضات.

وسندرس فيام ييل بعض األمثلة هلذه احلاالت .
 )1متالزمة داون : Down Syndrome

حيدث هذا املرض بنسبة  0.16%من املواليد الذكور واإلناث .ويظهر أن له عالقة بعمر املرأة املنجبة

لألطفال ،فقد لوحظ أن هذه احلالة نادرة عند املرأة التي يقل عمرها عن  33سنة .فهذه املرأة يمكن أن تلد
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تلد النساء اللوايت يزيد عمرهن عن  40سنة مواليد مصابني بنسبة  % 1.5أو اللوايت يتعاطني املخدرات

واملسكرات (اخلمور).

�أعرا�ض الإ�صابة مبتالزمة داون :
البطء في النمو ،قصر في القامة وكبر الرأس ،تخلف عقلي ،حيث يكون الطفل في هذه الحالة شاذ ًا

الــوراثــة الـبـشــريـة

أطفاال أصحاء .وبعـد هـذا العمـر تزداد حاالت اإلصـابة يف املـواليـد بازديـاد عمر املرأة ،حيث يمكن أن

من الناحية الجسمية والعقلية ،مع انخفاض ملحوظ في مستوى ذكائه  ،ويكون الجسم غير متناسق ،لسانه
متضخم وبالتالي لديه لعاب كثير باإلضافة إلى مقطـع العـين المائـل (العيــون متجــهة إلى األعـلــى)

وثنيات في الجلد إلى الداخل في زوايا العيون واألذنان غير طبيعـيتان واألنـف مضغــوط ووجـود خـط
وسـطي في كف اليد ووجود فــراغ بين األصبع األول والثاني من أصـابع الرجـل .وغالب ًا ما يموت هؤالء

األطفال في سن مبكرة .

وعندما ُدرست كروموسومات األطفال املصابني هبذا املرض ،وجد أن خالياهم حتتوي عىل 47
ال من  46كروموسوم الطبيعية  ،حيث يوجد  3كروموسومات جسمية بد ً
كروموسوم ًا بد ً
ال من كروموسومني

يف املوقع املمثل لزوج الكروموسومات رقم .21

وتنتج هذه احلالة عن عدم انفصال الكروموسومات

رقم  21يف أثناء عملية تكوين األمشاج يف االنقسام
االخـــتـزايل ،وبـذلك احــتــوى أحد املشــيـجـني

عىل كروموسوم زائد (أصبح العدد  24كروموسوم)
وعند احتاده باملشيج اآلخر املحتوي عىل العدد الطبيعي

(فيه  23كروموسوم) ينتج اجلنني الذي حيتوي عىل
47كروموسوم.
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�إ�ضـــــــاءة
عند ظهور عدة أعراض و بشكل متكرر عند جمموعة من األطفال سببها يرجع إىل يشء حمدد

يطلق عليها متالزمة .وهي مأخوذة من كلمة "لزم" أي يشء يلزم يشء أي أن ظهور العرض
األول يلزم أن يظهر العرض الثاين و الثالث و هكذا.و هي رديفة لكلمة مرض أو حالة كذا .أي

أن متالزمة داون يمكن أن يطلق عليها "مرض داون" أو "حالة داون".
		 )2متالزمة ترينر Turner Syndrome

وهي متالزمة نادرة احلدوث .وتوجد بنسبة

 0.4%من املواليد اإلناث فقط .ويف هذه املتالزمة
يمكن أن تصل األنثى إىل سن البلوغ ،لكنها

ال تصل إىل النضج اجلنيس ( عقيمة ) .وتكون
قصرية ( حوايل  145سم عند البلوغ ) ،ومصابة
بتأخر عقيل  ،وذات رقبة قصري .وختتفي العادة

الشهرية عندها كام تنعدم القدرة عىل اإلنجاب.
ولقد وجد أن عدد الكروموسومات يف هذه

احلالة هو  45كروموسوم حيث ال يوجد أحد

كروموسومي ( )Xمن زوج الكروموسومات اجلنسية .والسبب يف ذلك هو أنه عند االنقسام االختزايل،
نتجت بويضة بدون كروموسومات جنسية  ،وأخصبها حيوان منوي حيتوي عىل الكروموسوم اجلنيس ()X
فنتج جنني حيتوي عىل كروموسوم جنيس واحد ( )Xباإلضافة إىل  44كروموسوم ًا جسدي ًا .فاألنثى الناجتة

تكون ذات تركيب ( )XOوليس ( )XXكام هي العادة.
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توجد هذه املتالزمة عند الذكور .وحيدث بنسبة  0.1%من املواليد الذكور فقط.

ويصل األفراد هنا إىل سن البلوغ لكنهم

ال يصلون إىل النضج اجلنيس ،ويكون األفراد هنا
عقيمني .ويتميز الفرد بتأخره العقيل  ،ويف معظم

الــوراثــة الـبـشــريـة

		  )3متالزمة كالينفلرت Klinefelter Syndrome

احلاالت تستطيل األذرع والسيقان ( طويل اجلسم ).

وعندما ُعدت الكروموسومات وجد أهنا

 47كروموسوما .وهو نفس العدد يف مرض داون.

لكن زيادة العدد هنا هي يف الكروموسومات
اجلنسية وليس يف الكروموسومات اجلسدية كام

هي احلال يف مرض داون .ففي هذه احلالة حيتوي
الذكر عىل كروموسوم( )Xإضايف ،ولذلك تكون

الكروموسومات اجلنسية من نوع (. )XXY
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الهند�سة الوراثية :Genetic Engineering
ُتعترب اهلندسة الوراثية أحد اجلوانب التطبيقية لعلم الوراثة ،وهي تغيري ترتيب اجلينات عىل اخلريطة اجلينية

للمخلوق احلي وذلك عن طريق إضافة جني أو جمموعة من اجلينات أو تعطيلها (تثبيطها) إلنتاج صفات

مرغوب فيها أو استبعاد صفات غري مرغوب فيها .فاهلندسة الوراثية ُتعنى بتوجيه إنتاج اخلاليا عن طريق
التحكم باجلينات احلاملة للصفات الوراثية.

أهمية الهندسة الوراثية:
أدت اهلندسة الوراثية إىل الكشف عن الكثري من املعلومات التي تتعلق باجلينات وكيفية عملها وطرق

استنساخها .ومن فوائد اهلندسة الوراثية ما ييل:

 1في مجال الطبُ :تستخدم اهلندسة الوراثية يف تشخيص بعض األمراض الوراثية قبل الوالدة أو بعدها،وإنتاج العديد من املضادات احليوية كالبنسلني والسرتبتومايسني والعديد من اهلرمونات مثل هرمون األنسولني

وهرمون النمو وكذلك اإلنزيامت واللقاحات.

 2في مجال اإلنتاج الزراعيُ :تستخدم اهلندسة الوراثية يف إنتاج نباتات مقاومة للفريوسات ونباتات مقاومةللمبيدات الكيميائية من خالل عزل املورث املوجود يف البكترييا واملقاوم للمبيدات ثم زراعتها يف أنسجة

النبات.

 3-في مجال اإلنتاج احليوانيُ :تستخدم اهلندسة الوراثية يف زيادة إنتاج البيض واحلليب واللحوم وكذلك

يف إنتاج حيوانات مقاومة لألمراض وحيوانات أخرى قادرة عىل حتمل الظروف البيئية القاسية التي قد

تواجهها.

 4في اجملال األمنيُ :تستخدم اهلندسة الوراثية يف حاالت إثبات األبوة والكشف عن املجرمني واجلرائمباستخدام بصمة احلامض النووي (.)DNA-Fingerprint
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 1استخالص احلامض النووي  DNAالذي حيتوي عىل اجلني املطلوب وتنقيته من الربوتينات. 2تقطيع احلامض النووي  DNAاملعزول إىل عدد من القطع املختلفة باستخدام إنزيامت القطع .Restriction enzymesوتقوم هذه اإلنزيامت بتقطيع احلامض النووي  DNAيف مواقع معينة ،أي عند
تتابعات معينة للقواعد النيرتوجينية عىل جزيء  DNAوذلك عىل حسب نوع اإلنزيم.

فـكّــر
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اخلطوات العامة املستخدمة في الهندسة الوراثية:

كيف يتم فصل الربوتينات عن احلامض
النووي DNA؟

 3عزل اجلني املطلوب وربطة مع ناقل مناسب باستخدام إنزيامت الربط (اللحام)  .Ligasesو ُتستخدم هذهالنواقل كوسائط لنقل جني معني إىل خاليا جديدة إلظهار صفة جديدة .كام تتميز هذه النواقل بقدرهتا

عىل التضاعف داخل اخلاليا اجلديدة ،وأفضل النواقل املستخدمة يف اهلندسة الوراثية هي البالزميدات
.Plasmids

 4مضاعفة البالزميد اهلجني وذلك عن طريق إدخاله إىل خاليا البكترييا (بكترييا القولون) ثم عمل زراعةهلذه البكترييا حيث تتضاعف برسعة ويزداد عددها وبالتايل فإن البالزميدات سوف تتضاعف أيض ًا

وينتج عن ذلك نسخ عديدة من اجلني أي تتم يف هذه احلالة عملية استنساخ  Cloningللجينات ،وهذه

هي الطريقة التي يتم بواسطتها إنتاج بعض اهلرمونات مثل هرمون األنسولني وهرمون النمو.
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تـــ�أمـــل

لكل مخلوق حي طرق دفاع مختلفة تحميه من األعداء ،من هذه المخلوقات البكتيريا وأهم

أعدائها الفيروسات .تقوم بعض البكتيريا بإنتاج إنزيمات مهمتها تحطيم الفيروسات .ومن هذه

اإلنزيمات اإلنزيمات القاطعة .والتي تقوم بقص الحمض النووي  DNAللفيروس وبذلك يشل عمله و

يبطل مفعوله .وبما أن  DNAموجوده في البكتيريا كما هو الحال في الفيروسات والكثير من المخلوقات
الحية فإن هذه القواطع قد تشكل خطر ًا على البكتيريا نفسها في قصها  DNAالخاص بها .ولكن هذا
ال يحدث والسبب في ذلك هو قيام البكتيريا بتحويل أجزاء من  DNAالخاص بها عن طريق إضافة

مجموعة الميثيل ( )Methylإلى بعض األحماض النووية من نوع االدنين أو السيتوسين فال يستطيع
القاطع قص الحمض النووي الخاص بالبكتيريا .و عند اكتشاف هذه القواطع في السبعينيات الميالدية

بدأ العلماء في استخدامها كقواطع لقص  DNAوساعدتهم هذه القواطع في عملية التحكم في .DNA
ويوجد حالي ًا أكثر من مئة نوع من هذه القواطع.وتقسم هذه القواطع إلى نوعين رئيسيين هما  :النوع
األول يقص شريط  DNAالمزدوج بشكل رأسي مستقيم و النوع الثاني يقص بشكل متعرج ،وبالتالي

يجعل طرفي  DNAالمقطوع مادة قابلة للصق قطعة غريبة من  DNAفيها .وعن لصق قطعة من  DNAفي

داخل الفراغ الناتج من القطع ينتج لنا قطعة مركبة من قطعتين مختلفتين من  DNAوهذه القطعة تسمى
مهجن أو (.)Recombinant DNA
ّ DNA

ولكن كيف يتعرف اإلنزيم القاطع عىل املكان املفرتض أن حيدث القطع فيه؟

كل إنزيم قاطع يعترب مقص خاص لقطع  DNAيف نقطة حمددة ويتعرف اإلنزيم القاطع عىل مكان

القطع حسب تسلسل  DNAللقطعة .فكل إنزيم قاطع يقطع يف تسلسل حمدد .فمث ً
ال اإلنزيم القاطع (Hpa

 )Iيقطع عندما جيد  6من القواعد النيرتوجينية يف التسلسل ( )GTTAACبينام اإلنزيم القاطع () Eco RI
يقطع عندما جيد  6من القواعد النيرتوجينية يف التسلسل ( )GAATTCوهكذا.
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أول تطبيق عميل للهندسة الوراثية هو عزل اجلينات التي ُتنتج هرمون النمو وهرمون األنسولني

يف اإلنسان ثم عمل استنساخ هلا ،ثم ُتدمج هذه اجلينات يف البكترييا و ُتنمى فيها وبالتايل تتحول هذه
البكترييا إىل مصانع إلنتاج كميات كبرية من هذه اهلرمونات وذلك بفضل التقدم العلمي يف جمال اهلندسة

الوراثية.

الــوراثــة الـبـشــريـة

�إ�ضـــــــاءة

معلومات �إثرائية
البالزميدات :plasmids
البالزميد عبارة عن  DNAسيتوبالزمي صغري وحلقي يوجد يف الكثري من البكترييا وبعض اخلامئر

مثل فطرة اخلمرية .وهذه البالزميدات غري رضورية لتكاثر اخلاليا إال أهنا قادرة عىل تزويد اخلاليا
بصفات إضافية الحتوائها عىل جينات خاصة .ويتضاعف البالزميد داخل اخللية باستقالل تام عن

 DNAالكروموسوم ،حيث أن البالزميدات الصغرية تستغل إنزيامت تضاعف  DNAاخلاصة باخللية

العائل من أجل أن ُتنتج ُنسخة من نفسها .بينام نجد أن البالزميدات الكبرية حتمل جينات ُتنتج إنزيامت

خاصة قادرة عىل تضاعف البالزميد.

ُتعترب البالزميدات من أفضل أنواع النواقل املستخدمة يف اهلندسة الوراثية لسهولة استخالصها

والتعامل معها وتنوعها وحجمها املناسب وتضاعفها املستقل ووجودها بأشكال خمتلفة إضافة إىل

سهولة تربية البكترييا التي حتتوي عىل بالزميدات ،باإلضافة إىل صفات أخرى مثل احتوائها عىل
جينات مقاومة للمضادات احليوية ،وجينات ُتنتج بعض الربوتينات التي ُتستخدم يف قتل بعض أنواع

البكترييا ،وجينات ُتنتج إنزيامت هلا أمهية اقتصادية يف صناعة األجبان .ولذلك فإن البالزميدات ُتص ّنف
إىل عدة أنواع خمتلفة عىل حسب طبيعة اجلينات التي حتملها.
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املعدلة وراثيا ً:
إنتاج اخمللوقات احلية
ّ
يقصد باملخلوق احلي املعدّ ل وراثي ًا (اهلجني جيني ًا) هو املخلوق الذي حتتوي املادة الوراثية  DNAعىل

جزء من  DNAخاص بمخلوق آخر .والغرض من احلصول عىل املخلوقات املهجنة جيني ًا هو حتسني صفاهتا

الوراثية .ومتكن العلامء يف السنوات املاضية من غرس جني يقوم بتكوين هرمون النمو مأخوذ من اإلنسان
وزراعته يف أجنة املاشية وبالتايل سوف يؤدي هرمون النمو إىل زيادة إنتاج اللحوم وزيادة إنتاج احلليب يف
حيوانات احلليب.

ابــحــث
ملاذا ُتعترب تطبيقات اهلندسة الوراثية سالح ذو حدين؟
األطعمة املعدلة وراثيا ً

يمكن اآلن بعدد من التقنيات احلديثة إكثار املواد النباتية يف أنابيب زجاجية حلاميتها من األمراض

وإنتاج كواشف حساسة لتشخيص أمراض النباتات واحليوانات واألسامك عرب زراعة األنسجة واخلاليا
وعرب تقنيات أخرى تسمى الطرق اجلزيئية يستطيع العلامء التعرف عىل الرتاكيب الوراثية ألي خملوق حي
بأكملها واختيار النباتات واحليوانات ذات الصفات املفضلة عىل املستوى اجلزيئي.

كام تشتمل التقنية احليوية عىل طائفة واسعة من األدوات إلدخال أو حذف جني أو جينات معينة بغية

إنتاج نباتات وحيوانات وخملوقات دقيقة ذات تركيبات من اجلينات ما كان هلا أن تتشكل لوال إرادة اهلل ثم

التدخل البرشي.

يمكن إنتاج نبات أو حيوان حمصن ضد مرض معني من خالل التهجني مع سالالت األقارب ،ثم

االصطفاء فالتهجني الرجعي  ،كام يمكن القيام بذلك عرب إدخال جني يمنح املناعة املطلوبة باالعتامد عىل

اهلندسة الوراثية  .ويف حني أن النوعني الناجتني عن كال هذين األسلوبني سيتمتعان باملناعة  ،فإن النوع
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ثم استخدام هذه املعلومات يف تغيري املخلوق احلي ،بل وحتى نقل اجلينات من خملوق حي إىل آخر بعيد

عنه كل البعد يف النوع واجلنس  .وتقر منظمة األغذية والزراعة العاملية بأن اهلندسة الوراثية تتمتع بالقدرة
عىل زيادة اإلنتاج يف قطاعات الزراعة والغابات ومصايد األسامك ،وإهنا يمكن أن تزيد االنتاج يف البلدان

العاجزة اآلن عن إنتاج ما يكفي من غذاء إلطعام شعوهبا ،كام تقر بالقلق املنبعث بسبب املخاطر املحتملة
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الثاين يعترب خملوق ًا حي ًا معد ً
ال وراثي ًا .واجلديد يف هذا هو قدرة العلامء عىل دراسة جينات املخلوق احلي

التي ختلقها بعض جوانب التقنية البيولوجية ،وهذه املخاطر تندرج يف فئتني رئيسيتني مها  :اآلثار عىل

صحة اإلنسان واحليوان والعواقب البيئية ،فاهلندسة الوراثية يف األطعمة من خالل جينات من خملوقات
حية مل تؤكل من قبل كطعام تؤدي إىل دخول بروتينات جديدة يف سلسلة طعام اإلنسان واحليوان قد تسبب
حساسية أو تأثريات صحية أخرى ،فمث ً
ال إدخال جني من شجر البندق الربازييل عىل نبات فول الصويا

لزيادة املحتوى الربوتيني له الذي يستخدم كعلف للموايش ،وجد أن األشخاص احلساسني للبندق عند
تناوهلم فول الصويا املعدل وراثي ًا قد ظهرت عليهم هذه احلساسية .ونوع من الذرة املعدلة وراثي ًا تستعمل
يف بعض الوجبات الرسيعة تسببت يف وجود آثار بروتني بكتريي ال هيضم يف اجلهاز اهلضمي لإلنسان
ويسبب احلساسية املفرطة والشديدة .

كثري من هذه األطعمة املحسنة جيني ًا حتتوي عىل جينات مشفرة لتقاوم املبيدات احليوية الشائعة

ووجودها بالنباتات لتستخدم كأطعمة يشكل خماطرة صحية قوية ألهنا تستطيع الوصول اىل خاليا اإلنسان

واحليوان بام جيعلهام عند املرض ال تستجيب إلستخدام املضادات احليوية يف العالج ،وقد اكتشفت حاالت
مرضية لبعض املرىض تقاوم مفعول هذه املضادات احليوية .

هناك نباتات مهندسة وراثي ًا ومقاومة لآلفات هبا جينات تولد السموم باألنسجة ،وقد أخذت هذه

اجلينات من بكرتيا تعيش بالرتبة وقد أوجلت يف خاليا البطاطس والذرة والقطن لتجعل النباتات سامة
ذاتي ًا للحرشات .وحاليا  25%من حمصول الذرة من نوع (  ) BTال حيتاج للمبيدات احلرشية وحتويل هذه

النباتات لتقاوم احلرشات قد حدَّ من استخدام املبيدات لكن ال يعرف تأثريها عىل صحة اإلنسان مستقب ً
ال
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ألهنا ليست قادرة عىل كبح أو ضبط أي جني يدخل اجلسم أو اخللية أو معرفة كم نسخة من اجلينات
دخلت املخلوق أو يف أي جزء منه .وهذه املتغريات قد تسبب تغريات كيميائية اليمكن التنبؤ بتأثرياهتا

املستقبلية التي قد ُتظهر سمية عىل املخلوق اجلديد .

لكن هل هذه املحاصيل تؤثر يف زراعتها عىل الزراعة العضوية التقليدية ؟ .هذا سؤال يصعب اإلجابة

عليه يف هذا الزخم العلمي السائد ألن التلوث اجليني البد وأن ينترش يف بعض املحاصيل التي يعلن عنها
أهنا أطعمة عضوية ألهنا لن ختلو من أجزاء قليلة معدلة وراثي ًا.
كام أن هناك كارثة تلويثية هتدد صحة البرش ،فالتلوث قد يأتيها حتى من وسائل نقل هذه املحاصيل

أو معدات وآالت الزراعة أو تلويث البذور التي يصعب تنظيفها .هلذا ينصح خرباء الزراعة املزارعني

بإختبار بذورهم قبل زراعتها للتأكد من خلوها من التلوث اجليني احلر .كام أن هناك مشكلة تلوث جيني
تكمن يف األشجار املعدلة وراثي ًا فيمكن هلذا التلوث الوصول للرتبة من الفطريات والبكرتيا التي تعيش

عليها مما جيعل  DNAامللوثة تتسلل لألحياء وتغري من صفاهتا الوراثية .وهذا هتديد قائم للرتكيب اجليني

للمخلوقات احلية «سبحان من أعطى كل يشء خلقه ثم هدى» .

162

أثبت العلم احلديث أن اهلل سبحانه وتعاىل قد وضع يف مجيع املخلوقات احلية شفرة وراثية (ترتيب للقواعد

النيرتوجينية  )G, C, T, Aيف احلمض النووي  DNAتتحكم يف خصائص هذا املخلوق ،وخيتلف ترتيب هذه

القواعد النيرتوجينية من خملوق آلخر ،أي أن لكل خملوق حي ترتيب معني يتميز به عن غريه من املخلوقات

احلية األخرى ُتسمى ببصمة  DNAأو البصمة الوراثية .وهي تمُ اثل اختالف بصمة أصابع اليد بني إنسان وآخر
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بصمة احلامض النووي : )DNA-Fingerprint) DNA

تكون بصمة اإلصبع.
والتي هي أشكال اخلطوط واألخاديد التي ّ

وقد أصبحت البصمة الوراثية تستخدم حالي ًا بد ً
ال من بصمة اإلصبع يف التعرف عىل األشخاص املطلوبني

أو املجرمني والتعرف عىل األطفال املفقودين بد ً
ال من حتليل فصيلة الدم .ما عدا التوائم املتشاهبة .ملاذا؟

وقد أصبح من املمكن اليوم التعرف عىل الشخص بالتعرف عىل البصمة الوراثية له من خالل حتليل عينات

من محضه النووي  DNAوالتي يمكن احلصول عليها من خالل حتليل نقطة دم من هذا الشخص أو جزء من
جلده أو حيواناته املنوية أو شعره أو أي خلية من جسم ,ه ثم بعد ذلك يتم تقطيع احلامض النووي له إىل قطع

باستخدام إنزيامت معينة ،ثم فصل هذه القطع عن بعضها البعض باستخدام جهاز التفريد الكهربائـى اهلـالمـي
 Gel Electrophoresisبعد وضع عينة من  DNAيف حفر عىل طبقة من اهلالم حيث يمرر تيار كهربائي لفرتة

زمنية قصرية تتحرك فيه قطع  DNAذات الشحنة السالبة إىل القطب املوجب من اهلالم ،ملاذا ؟

وتتناسب رسعة اهلجرة مع حجم هذه القطع حيث هتاجر القطع الصغرية خالل الفتحات املوجودة يف

اهلالم بشكل أرسع من القطع الكبرية ويتم بذلك فصل القطع الكبرية عن القطع الصغرية .وعند صبغ اهلالم
بصبغة خاصة فإنه ُيمكن مشاهدة هذه احلزم ،بعد ذلك يتم تصويرها إشعاعي ًا باستخدام التصوير اإلشعاعي
الذايت  . Autoradiographyو ُتشاهد عن طريق هذا التصوير جمموعة من احلزم  bandsوهذه احلزم ُتسمى

ببصمة  DNAوهذا الفحص حيتاج إىل ستة أيام .ويمكن حتديد أبوي طفل معني من خالل مقارنة  DNAالطفل

مع  DNAاألبوين ،فإذا كان هذا الطفل ابن ًا هلم فيكون بعض هذه احلزم متوافق مع األب والبعض اآلخر
متوافق مع األم.
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م�شروع الجينوم الب�شري Genome project Human

«مشروع الجينوم البشري» يهدف هذا المشروع إلى اكتشاف جميع الجينات البشرية والتي ُقدّ ر عددها بـ

 80ألف ًا إلى  100ألف ،وجعلها مستهدفة بدراسات أخرى جديدة ،كما يهدف إلى اكتشاف وتحديد التتابــع

الكامــل لكل الـ  3باليين زوج من القواعد النيتــروجينية التي تحتوي عليها خاليا جسم اإلنسان .لقد عمل

العلماء جـاهــدين للحصـول على خريطة تفصيلية دقيقة جد ًا لتتابع القواعد النيتروجينية .وقد توقع العلماء
أن تحديد ورسم هذه الخريطة يساعد بشكل كبير على فهم بيولوجية اإلنسان وأيض ًا استخدامها في أشياء
أخرى كثيرة .كما يهـدف المشروع كذلـك إلـى التعـرف على االختالفات الفردية في الجينوم بين شخص
وآخر ،وقد اكتشف العلماء أنه رغم أن أكثر من  99٪من  DNAفي اإلنسان متشابهة في كل البشر فإن التغيرات
الفردية قد تؤثر بشكل كبير على تقبل الفرد للمؤثرات البيئية الضارة مثل البكتريا والفيروسات والسموم

والكيماويات واألدوية والعالجات المختلفة .وقد طور العلماء وسائلهم الكتشاف هذه االخـتالفـات

فوجدوا أن أكثر هذه االختالفات شيوع ًا هي ما يسمى باالختالف النووي الفـردي والذي يـرمـز لـه

بــ ( Single Nucleotide polymorphisms (SNPويتكرر هذا االختالف مرة واحدة كل  100إىل 300

قاعدة نيرتوجينية ،ويعتقد العلامء أن رسم هذه اخلريطة اجلينية ستساعدهم عىل تعرف اجلينات املختصة
باألمراض املختلفة مثل الرسطان والسكر وأمراض األوعية الدموية واألمراض العقلية.
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النووي  ،DNAوكذلك دراسة الطرق التي تتحكم بعمل اجلني وكيفية عمله .كام هيتم املرشوع بتأثري
الطفرات املختلفة عىل عمل اجلينات عن طريق استحداث الطفرات املختلفة التي تؤدي إىل فقد أو تغري

الوظيفة عىل احليوانات املختلفة داخل املعامل العلمية .كام هيتم املرشوع بدراسة أوجه التشابه يف تركيبة

 DNAبني األحياء املختلفة .وليتمكن العلامء من ذلك قاموا برسم خرائط وراثية للبكترييا مثل بكترييا
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وللتعرف عىل وظائف اجلينات املختلفة لإلنسان يقوم العلامء بمحاولة حتضري نسخ كاملة من احلمض

 E. coliوذبابة الفاكهة  ، Drosophilaeوهبذه الدراسات املقارنة يمكن للعلامء أن يصلوا إىل معلومات هامة

عن تركيب وتنوع اخللق والعمليات احليوية الكيميائية والوراثة والوظائف الفسيولوجية.

ومن املنتظر أن يساهم فك الشفرة الوراثية ومعرفة التتابع اجليني يف عالج العديد من األمراض مثل

الرسطان والسكر وبعض أمراض القلب ،وكذلك بعض األمراض التي تصيب املخ مثل مرض الزهايمر،

والدليل عىل هذا أن الكشف عن  20٪من الرشيط الوراثي أدى إىل تصنيع ما يقرب من  100دواء خمتلف
كعالج للعديد من األمراض الناشئة عن خلل يف اجلينات خالل العرشين سنة املاضية .وباإلضافة لفائدة هذا

الكشف العلمي يف التعرف عىل أسباب األمراض من الناحية الوراثية ،يمكن أيض ًا معرفة اجلينات املسؤولة

عن البلوغ والشيخوخة.

ويقول أحد مديري مركز أبحاث اجلينات يف مرشوع الشفرة الوراثية واملسؤولة عن مرشوع اجلينوم:

(إن هذا االكتشاف هو مقابل الكتشاف املجهر اإللكرتوين) فقبل اكتشاف املجهر اإللكرتوين مل نكن نعرف
أي يشء عن شكل أو تركيب اخللية ،أو حتى عن وجود اجلراثيم وامليكروبات ،وكام غري املجهر اإللكرتوين

مفهومنا الطبي فسوف يقوم هذا الكشف بتغيري وإحداث ثورة طبية لعدة قرون قادمة.

وكل ما استطاع العلامء معرفته حتى اآلن هو قراءة الرشيط الوراثي  DNAحرف ًا حرف ًا وجزء ًا جزء ًا وحتديد

معامله ،وبلغة اخلرائط استطاع هؤالء العلامء أن يرسموا خريط ًة مشاهب ًة خلريطة الكرة األرضية بجميع قاراهتا
وحميطاهتا ،ولكن تنقص هذه اخلريطة ملء (الفراغات) التفاصيل املفقودة من جبال ومسطحات وسهول

ووديان وأهنار وغابات وطرق ومدن تعطي صورة دقيقة ألي خريطة.
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والسؤال هو ماذا سوف يستفيد عامة الناس من وراء هذا االكتشاف؟ ال يشء عىل املدى القريب ،ولكن

الكثري والكثري عىل املدى البعيد .فلن يستطيع العلامء تقديم الشفاء ألي إنسان أو إحراز أي تقدم قبل عدة

أعوام من اآلن ،وحينام يتم ملء مجيع الفراغات املوجودة عىل خريطة الرشيط الوراثي فسوف يصنع العديد
من األدوية لعالج األمراض الكثرية ،والتي ترجع أسباهبا إىل خلل يف اجلينات الوراثية وهي تقرتب من

 4000مرض ،ومن املتوقع ن ختلوا هذه األدوية من أي أعراض جانبية ،كذلك سوف حتل التحاليل اجلينية
حمل البصمة الوراثية لألصابع يف القضايا ،كذلك سوف تساهم هذه االختبارات يف حل قضايا األشخاص
املفقودين وكذلك املسامهة يف التعرف عىل مرتكبي اجلرائم.

ومث ً
ال عند دراسة الكروموسوم رقم (ُ )4عرفت الصفات واألمراض الوراثية التي حيملها هذا

الكروموسوم.
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(لالطالع)
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معلومات �إثرائية

ماذا بعد اجلينوم؟

خطا علم التقنية احليوية خطوات كبرية لألمام بعد اإلعالن عن مرشوع اجلينوم البرشي وانترشت

موجة من اآلمال العريضة تشري إىل أن إنجاز هذا املرشوع الكبري يعني بداية اخلالص من أخطر األمراض،

بام يف ذلك الرسطان .لكن رسعان ما تبخرت هذه اآلمال ،بعد أن أيقن العلامء أن هذا اإلنجاز ال يزيد عن
فتح أحد األبواب الرئيسية املغلقة املؤدية لفهم األمراض وعالجها.

لذا سارع العلامء بالبدء يف مرشوع جديد (هو مرشوع الربوتيوم البرشي  )Proteomeلإلجابة عىل

السؤال الصعب ،الذي خلصه العلامء فيام ييل( :إن ما نريد اكتشافه هو أن يف أعامق كل فرد مائة تريليون
خلية ..فام هو نوع كل بروتني تنتجه هذه اخلاليا؟) .لذلك البد من ترتيب وجرد وحتليل الربوتينات
واجلزيئات املرتبطة هبا ذات األدوار اجلوهرية بالنسبة للمخلوقات احلية ،بعد أن تأكد العلامء أنه ال يكفي
معرفة اجلني املسؤول عن حفز اخلاليا احلية إلنتاج أنواع بعينها من الربوتينات ،بل ينبغي معرفة حالة

اخلاليا أثناء الصحة أو املرض.

الربوتيوم حيتوي عىل أرسار وتعقيدات تزيد عن اجلينوم ،ولقد وجد العلامء أن كل املخلوقات احلية

تتكون من الربوتينات ،وقد حيتاج الفهم الكامل ملا تنتجه كل خلية من خاليا أجسامنا من بروتينات أثناء
املراحل املختلفة حلياهتا والتي قد تزيد عن مليون نوع من الربوتينات املختلفة إىل عرشات السنني.

درست ما هي الكروموسومات وما تركيبها ،وتركيب  DNAوترتيب القواعد النيرتوجينية فيه،
ولقد َ

وعرفت ما هو اجلني وما تركيبه ،ولقد أتضح لك كذلك كيف يتحكم  DNAيف الصفات الوراثية للمخلوق
َ

احلي ووظائف اخللية عن طريق التحكم يف صنع الربوتينات ،وكيف تنتقل هذه الصفات من اخللية األم
إىل اخلاليا اجلديدة.

مصطلح «الربوتيوم» :تشري هذه التسمية إىل احلصيلة الكلية للربوتينات املوجودة يف كل نوع من أنواع
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حتتوي بروتيومات متباينة.

وإذا كان (اجلينوم) يعني مجيع اجلينات الكامنة يف خاليا اجلسم ،فإن (الربوتيوم) هو جمموع الربوتينات

التي تفرزها خاليا اجلسم خالل املراحل املختلفة من حياهتا .وإذا كان (اجلينوم) من التعقيد بحيث ينطوي

عىل ماليني العمليات الكيميائية ،فإن (الربوتيوم) حيتوي عى معلومات تزيد ألف مرة مما حيمله اجلينوم.

الــوراثــة الـبـشــريـة

اخلاليا احلية عىل حدة؛ فكل خاليا املخلوق احلي املعني حتتوي اجلينوم نفسه ،لكن كلها أو كلها تقريب ًا

ومن نتائج هذان املرشوعان اس ُتحدث أسلوب جديد متام ًا لصناعة األدوية قد يمكن البرش من التغلب

عىل مشاكل الصحة ،ويستخدم مصمموا األدوية اجلديدة علوم البيوتكنولوجيا الطبية (التقنية احليوية)

ملساعدهتم يف هذا العمل .وسيؤدي التطور يف العلوم والتقنيات إىل تغري شكل الدواء خالل السنوات
القادمة ،وستتحول معظم األدوية إىل أدوية مصنعة باهلندسة الوراثية أو التقنية احليوية ،وسيتم الرتكيز

بشكل أسايس خالل هذا القرن عىل الطب الوقائي؛ أي منع املرض قبل وقوعه؛ وهو ما يؤدي إىل تغيري
مفهوم التداوي والعالج.
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الــوراثــة الـبـشــريـة

االستنساخ (:)Cloning
االستنساخ هو تكوين خملوقني حيني أو أكثر كل منهام نسخة إرثية من اآلخر .وهو نوعان:
 )1شق البيضة ،وتبدأ ببويضة خمصبة (بويضة دخلها حيوان منوي) ،تنقسم إىل خليتني فتحفز كل منهام إىل
البدء من جديد وتصري كل منهام جنين ًا مستق ً
ال وإن كانا متامثلني لصدورمها عن بيضة واحدة.

)2

االستنساخ العادي الذي ال يعتمد عىل اخلاليا اجلنسية وإنام يكون بوضع نواة خلية جسدية داخل

غالف بويضة منزوعة النواة .وتتكاثر اخللية الناجتة إىل جنني هو نسخة إرثية تكاد تكون طبق األصل
من صاحب اخللية اجلسدية.

وطريقة االستنساخ تقوم عىل أخذ املادة الوراثية الكاملة عىل شكل نواة من خلية من اخلاليا اجلسدية

وإيداعها يف خلية بيضاء منزوعة النواة فتتألف بذلك لقيحة تشتمل عىل مادة وراثية كاملة ،وهي يف الوقت

نفسه متتلك طاقة التكاثر .فإذا غرست يف رحم األم تنامت وتكاملت وولدت خملوق ًا مكتم ً
ال بإذن اهلل .وهذا

النمط من االستنساخ الذي يعرف باسم (النقل النووي) أو (اإلحالل النووي للخلية البيضية) وهو الذي

يفهم من كلمة االستنساخ إذا أطلقت ،وهو الذي حدث يف النعجة «دويل» .عىل أن هذا املخلوق اجلديد ليس
نسخة طبق األصل ،ألن بيضة األم املنزوعة النواة تظل مشتملة عىل بقايا نووية يف اجلزء الذي حييط بالنواة
املنزوعة .وهلذه البقايا أثر ملحوظ يف حتوير الصفات التي ورثت من اخللية اجلسدية.

اإلسالم ال يضع حجر ًا وال قيد ًا عىل حرية البحث العلمي ولكنه يقيض كذلك بأن ال يرتك الباب مفتوح ًا

بدون ضوابط ،فال يسمح بتنفيذ يشء ملجرد أنه قابل للتنفيذ ،بل البد أن يكون عل ًام نافع ًا ويف ظالل رشع اهلل
وعىل أساس وطيد من أحكامه.

االستنساخ احليواني واالستنساخ البشري.
البد من التفريق بني «االستساخ احليواين» و«االستنساخ البرشي» .فلالستنساخ احليواين مزايا وعيوب.

ولكن مزاياه ربام فاقت عيوبه .فمن مزاياه أنه يمكن استنساخ أعداد هائلة من اخلراف والبقر لتوفري الغذاء يف
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اجلارية اآلن للتعرف عىل مسببات الرسطان وعالجه .أما عند اإلنسان فاالستنساخ يطرح إشكاالت اجتامعية

وقانونية وأخالقية ،ومفاسده ومساوئه أكرب من مزاياه  -إن كانت له مزايا  -والسواد األعظم من اهليئات
الدينية واالجتامعية والطبية والسياسية املدنية وغريها مما له عالقة بالنشاط اإلنساين تدينه وجترمه ،إال ما كان
منها شاذ الفطرة وخمالف للنواميس الكونية واألخالق السائدة.

الــوراثــة الـبـشــريـة

العامل واستنساخ أبقار تنتج حليب ًا ربام يعادل حليب األم مث ً
ال ،وقد يسهل االستنساخ عند احليوان الدراسات

وهناك فرق هام جد ًا بني اهلندسة الوراثية واالستنساخ ،فاهلندسة الوراثية يف النبات واحليوان هتدف إىل

التعرف عىل اجلينات وعالقتها باألمراض الوراثية ومن ثم معاجلتها .وهذا عمل جيد وحممود .كام أنه يمكن
بواسطة اهلندسة الوراثية احلصول عىل عقاقري جديدة ومفيدة لإلنسان ،كاألنسولني البرشي ،واألنرتفريون
املستخدم يف عالج الرسطان واألمراض الفريوسية وغريها.

الأحياء في حياتنا
النعجة دولي
ظـهــرت

النـعـجــة

دولـي

بطــريـقــة االستنساخ يف عام 1997م ،
ثم صار الكل يسأل عن االستنساخ .

االستنساخ باختصار هو احلصول

عىل عدد من النسخ طبق األصل من نبات

أو حيوان أو إنسان بدون حاجة إىل تالقح
أمشاج ذكرية أو أنثوية.

ورغم أن االستنساخ موجود أصال فـي

الطبيـعــة ،إال أنــه أخـــذ بـعــد ًا آخـر

عندما حاول العلامء تطبيقه عىل احليوان.
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الــوراثــة الـبـشــريـة

يف عامل النبات حاالت عديدة من االستنساخ  ،كام يف الصفصاف والتني البنغايل والتوت وغريها من

النباتات التي يمكن فيها أخذ جزء من النبات وزرعه  ،فنحصل عىل نبات كامل مماثل لألصل .
كيف متت عملية استنساخ النعجة دولي ؟

ُأخذت خلية من ثدي شاة عمرها ست سنوات  ،ثم ُنزعت نواة هذه اخللية  ،ثم ُغرست هذه النواة يف

بييضة من شاة أخرى مفرغة من نواهتا  ،وبعد ذلك ُزرعت هذه البييضة بالنواة اجلديدة يف رحم شاة ثالثة
بعد أن مرت بعملية حضانة خمربية .

هذا هو االستنساخ بإجياز شديد .
ولكن ما فعله العالم االسكتلندي (إيان وملوت) وفريقه في استنساخ النعجة دولي ،لم يكن بالطبع
بهذه البساطة فقد قاموا باخلطوات التالية :
 1أخذوا  277بييضة مما أفرزه مبيض النعجة األنثى ذات الرأس األسود  ،وتم تفريغها من نواهتا  ،وأبقواعىل السيتوبالزم والغشاء اخللوي .

 2أخذوا من رضع نعجة بيضاء الرأس عدد ًا من اخلاليا . 3-نزعوا من كل خلية من خاليا الرضع نواهتا  ،ثم خدروا نشاطها .

 4غرسوا داخل كل بييضة مفرغة من نواهتا نواة من خلية الرضع وهذه النواة حتتوي عىل الـ  46صبغي ًاوهي ما يسمى باحلقيبة الوراثية التي تعطي مجيع اخلصائص الذاتية للمخلوق .

 5وضعت كل خلية يف أنبوب اختبار . 6سلطوا عىل اخللية يف أنبوب االختبار صعقة كهربائية  ،فبدأت اخلاليا باالنقسام .حدث االنقسام يف  29خلية فقط من أصل  277خلية  ،وبلغت هذه اخلاليا مرحلة (  10 - 8خاليا
متامثلة )
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 8من بني الـ  29علقة  ،واحدة فقط وصلت إىل إمتام النمو فولدت نعجة صغرية تامة اخللق يف شهر يوليو ، 1996هي مماثلة ألمها ذات الرأس األبيض.

راقب الباحثون نموها حتى بلغت الشهر السابع من العمر  ،وعندها أعلنوا نجاحهم العلمي للعامل .

الــوراثــة الـبـشــريـة

 7-قاموا بزرع هذه العلقة (  10 - 8خاليا متامثلة ) يف مكاهنا يف الرحم .

تصور البعض إن ما قام به هؤالء العلامء أنه خلق وهذا تصور ومهي بعيد جد ًا عن احلقيقة  ،فهم مل

خيلقوا خلية وال نواة وال كروموسوم ًا واحد ًا .ولكنهم عرفوا كيف ُيدخلون عىل اخللية عوامل من خلق
اهلل وصنعه  ،فقد درسوا قوانني اخللق اإلهلي ووعوها  ،وقاموا بتطبيق ما علموا عىل ما عملوا  .وما عملية

االستنساخ إال صورة فوتوغرافية لألصل  .فهل نستطيع احلصول عىل هذه الصورة بدون األصل ؟
أي ال بد يف االستنساخ من وجود خلية حية يمكن من خالهلا إجراء عملية االستنساخ .
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الـتـقـويـم
ال�س�ؤال الأول  :ما املق�صود بامل�صطلحات العلمية الآتية :
			 الصفات الوراثية املرتبطة باجلنس ـ

متالزمة داون .

ال�س�ؤال الثاين  :اخرت الإجابة ال�صحيحة لكل من العبارات الآتية :
 		 )1عدد الكروموسومات يف الشخص املصاب بمتالزمة ترينر هو :
		
			 أ) 					 48ب) 46

جـ) 		45

د) .47

 		 )2إذا كان دم طفل من نوع ( )Oودم أمه من نوع ( )Aفال يمكن إن يكون دم أبيه من نوع :
				أ) 			 Oب) AB

جـ) A

 		 )3أي من الصفات اآلتية ال تورث يف اإلنسان ؟
				أ) لون العينني

ب) مرض نزف الدم

د) . B

د) الصلع .

جـ) العاهات اجلسدية كالشلل

 		 )4ادعت امرأة أبوة رجل لطفلها ،وعندما ُفحصت دماؤهم وجد أن دمها من نوع  Aوفصيلة دم
الرجل من نوع  ABوفصيلة دم االبن من نوع  . Oما حكم الطب الرشعي ؟

			 أ) الرجل أب للطفل بنسبه . 100%
ب) الرجل أب للطفل بنسبه . 50%

		 جـ) الرجل أب للطفل بنسبه .25%

د) ال يمكن أن يكون هذا الرجل أب هلذا الطفل .

		 )5رزقت أرسة بسبع بنات فقط فنسبة أن يكون املولود القادم ذكر هو:
		

أ) .30%

			ب) .50%

جـ) .70%

د) .90%

		 )6من خالل معرفتك للوراثة البرشية ما هو توقعك جلنس إنسان تركيبه الكروموسوميXXXY؟
أ) خنثى 		.
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ب) ذكر .

جـ) أنثى .

د) ال يوجد .

		 )7حتمل الكروموسومات اجلنسية (  ) X ،Yصفات :
أ) جنسية 				ب) جسدية		

د) جنسية وجسدية .

		
جـ) جسمية

		 )8يف عيادة االستشارات الوراثية تم ختطيط كروموسومات أحد املراجعني فوجد أهنا حتتوي عىل
			 45كروموسوم  ،هذه احلالة تعرف باسم :
			

أ) ترينر

ب) داون

جـ) كالينفلرت

د) إدوارد

 )9إذا وضعت نقطة من دم محدان عىل رشحية زجاجية يوجد عليها نقطة من بالزما شخص دمه من

جمموعة (  , ) Aووضعت نقطة أخرى من دم محدان عىل رشحية أخرى يوجد عليها نقطة من
بالزما شخص دمه من جمموعة (  , ) Bوقد لوحظ أن تفاع ً
ال حدث عىل الرشحيتني ,فام جمموعة
دم محدان ؟

			 أ) () O

			 ب) ( 		 ) AB

جـ) ( ) A

 )10إذا كان لطفل عينان بنيتان فمن املؤكد أن :
		
				 أ) ألبويه عيون ًا بنية .
				جـ) أحد أبويه عىل األقل له عينان بنيتان .

د) ( ) B

ب) عيني كل من األبوين غري بنية .
د) ألبويه وأجداده عيون ًا بنية .

ال�س�ؤال الثالث  :م�ستعمال الرموز الوراثية ،حل امل�سائل الوراثية الآتية :
		 )1إذا تزوج رجل دمه من جمموعه (  ) Aبامرأة دمها من جمموعه (  ) Oـ فام جماميع الدم املتوقعة يف أبنائهام
؟

		 )2إذا تزوج رجل مصاب بمرض نزف الدم بامرأة عادية ناقلة للمرض  ،فام صفات األبناء ؟

		 )3إذا تزوج رجل غري مصاب بمرض العمى اللوين  ،بامرأة أبوها مصاب هبذا املرض  ،فام احتامل أن
يكون املولود األول مصاب ًا بمرض العمى اللوين ؟

		 )4تزوج رجل عسيل العينني  ,بامرأة عسلية العينني أيض ًا  ,فولد هلام طفل أزرق العينني  .فرس لك مستعم ً
ال
الرموز الوراثية ؟
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		 )5تزوج رجل بامرأة جمموع دمها (  , ) Aفرزقا بطفل من جمموعة (  , ) Oفام احتامل أن يكون األب جمموعة
دمه (  ) AB؟

		 )6افرض أن طفلني مولودين حديث ًا  ,قد اختلطا مع ًا بالصدفة يف مستشفى الوالدة  .من جماميع

ا لد م

التالية  ,حدد العائلة التي ينتمي إليها كل طفل :

						-الطفل 1

 :جمموعة دمه ( ) O

						-سعيد

 :جمموعة دمه ( ) B

						-الطفل 2

 :جمموعة دمه ( ) A

						-زوجة سعيد  :جمموعة دمها ( ) AB

						 -مجال

 :جمموعة دمه ( ) B

						-زوجة مجال  :جمموعة دمها ( ) B

ال�س�ؤال الرابع :و�ضح كيف حتدث الأمرا�ض الآتية :

				 1-مرض داون  2- .مرض كالينفلرت .

ال�س�ؤال اخلام�س � :أجب بعالمة ( √ ) �أمام العبارة ال�صحيحة وعالمة ( � ) xأمام العبارة اخلاطئة فيما ي�أتي :
				
 1يعترب الصلع صفة سائدة يف اإلناث ومتنحية يف الرجال .				
 2-يتحكم يف لون اجللد يف اإلنسان زوج من اجلينات .

 3إذا تزوج رجل مصاب بمرض العمى اللوين بامرأة ناقلة فإن من املتوقع أن تكون							
مجيع بناهتام مصابات باملرض .

		
 4-كروموسومات الشخص املصاب بمتالزمة كالينفلرت تكون من نوع . XO

ال�س�ؤال ال�ساد�س  :اكتب ( مبا ال يتجاوز ثالثة ا�سطر):

 1اختالف وراثة صفة الصلع يف الذكور عنها يف اإلناث . 2-املخلوقات احلية املعدلة وراثي ًا .
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 3-بصمة . DNA

( )

(

)

(

)

( )

....

الصحة واملرض
الأهـــداف

ك بعد االنتهاء

يتوقع من
الفصل أن :

من دراسة هذا
صحة ،املرض،

علمية اآلتية  :ال
املصطلحات ال
		 )1تعرف
ضادات احليوية.
وية ،اللقاح  ،امل
املناعة ،األد
دد أنواع املناعة.
		 )2تع
جسم اإلنسان.
جهاز املناعة يف
		تعدد مكونات
)3
ح واملستضدات.
قا
لل
ا
		 )4تعدد أنواع
وية يف عالج
املضادات احلي
مهية األدوية و
		 )5تبني أ
االمراض.
الوقاية منها ــ
ألمراض وطرق
سببات بعض ا
 )6تتعرف م
والكبد الوبائي.
هلل ــ مثل اإليدز
بإذن ا
ته بصحة الفرد
من خالل عناي
ظمة هذا الدين
 )7تأمل ع
واملجتمع
ية من األمراض
والسليمة للوقا
طرق الصحيحة
		 )6تتبع ال
بإذن اهلل.
خالل دراستك
حانه وتعاىل ـ من
ل قدرة اهلل ـ سب
		 )7تتأم
عة يف جسمك.
رض وطرق املنا
للصحة وامل

7

....

تتعرض أجسامنا لبعض املخلوقات احلية والتي تسبب له جمموعة من األمراض منها ماهو قابل للعالج

ومنها مايشكل خطرا عىل حياتنا  ،ونتيجة لعدم تطبيق القواعد الصحية يف امللبس أو املرشب أو املأكل أو إمهال
النظافة ،تنتقل هذه املخلوقات املمرضة بالعدوى لتصيب افراد املجتمع.
ومل خيلق اهلل سبحانه وتعاىل أي ًا من هذه املخلوقات احلية التي تسبب لنا املرض ،إال وجعل لنا داخل

أجسامنا وسائل الدفاع التي تكفل لنا مقاومة هذه املخلوقات.

الـصـــحــة والـمــرض

مقدمة:

حيث أن اإلنسان يمتلك من املقومات التي متكنه من العيش واملحافظة عىل صحته وجتنبه اإلصابة

باألمراض املختلفة ،وأهم هذه املقومات اجلهاز املناعي املسؤول األول ـ بإذن اهلل ـ عن محاية أجسامنا من

املخلوقات احلية الضارة املحدثة لألمراض.

ولقد أرشدنا ديننا اإلسالمي إىل أفضل الطرق للوقاية من األمراض وجتنبها،كام اهتم بصحة أفراد املجتمع

من مجيع اجلوانب،عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال  :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ال عدوى وال طرية

وال صفر وفر من املجذوم كام تفر من األسد» أخرجه البخاري ،وعن أسامة بن زيد وعن عبد الرمحن بن عوف

ريض اهلل عنهام أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال عندما سئل عن الطاعون «إذا سمعتم به بأرض فال
تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم هبا فال خترجوا فرار ًا منه» أخرجه البخاري ومسلم ،وعن أيب هريرة ريض

اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :ال يورد ممرض عىل مصح» أخرجه البخاري ومسلم.

ولقد جرت حماوالت كثرية لتحديد تعريف الصحة العامة ومفاهيمها ،ولعل أهم التعاريف تعريف العامل

ونسلو الذي أورد فيه أن الصحة العامة هي علم وفن الوقاية من املرض .وقد عرفت هيئة الصحة العاملية
الصحة عىل أهنا السالمة والكفاية البدنية والعقلية واالجتامعية الكاملة وليس جمرد اخللو من املرض أو العجز،

وللصحة العامة أهداف منها احلفاظ عىل صحة املجتمع من األمراض ومكافحة األخطار الصحية ومعاجلتها

وتثقيف املجتمع بالوقاية من األمراض.

وسندرس يف هذا الفصل ما هو املرض وأهم مسببات األمراض وطرق الوقاية منها ـ بإذن اهلل ـ .
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		 المر�ض : Disease

ُيعرف املرض بأنه أي خلل وظيفي يف املخلوق احلي  .ومسبباته كثرية منها دخول املخلوقات احلية الدقيقة

كالبكترييا إىل جسم اإلنسان أو سوء التغذية أو اختالل يف إفرازات الغدد الصامء أو اختالل يف وظائف األعضاء

مثل القلب والكليتني .

ومن أهم مسببات حدوث األمراض لإلنسان الفريوسات

والبكترييا املمرضة ،التي تدخل إىل أجسامنا بعدة طرق منها:

		 )1عن طريق األنف أو الفم بواسطة اهلواء فتصيب اجلهاز
والسل الرئوي.
التنفيس بأمراض مثل األنفلونزا ُ

		 )2عن طريق اجللد بواسطة اجلروح أو لدغات بعض
ناقالت األمراض مثل البعوض أو غريها .

		 )3عن طريق الفم بواسطة الطعام فتصيب اجلهاز اهلضمي.

�إ�ضـــــــاءة
بعض مصطلحات انتشار املرض:
املستوطن  :ENDEMICيسمى املرض مستوطن ًا
إذا كانت اإلصابة يف جمموعة من الناس يف مكان
حمدد من العامل.
وباء  :Epidemicإذا كانت اإلصابة باملرض يف
أشخاص كثرية باملجتمع يف نفس الوقت.
وباء متفيش  :Pandemicإذا كانت اإلصابة
باملرض متفشية يف أناس كثرية حول العامل.

 )4بعض األجهزة التناسلية مثل بعض األمراض املنقولة جنسي ًا مثل اإليدز والسفلس وغريها.

وعندما تدخل هذه املخلوقات إىل أجسامنا فإهنا تتكاثر برسعة مذهلة عندما تكون الظروف مناسبة

لنموها  ،وتلحق الرضر باجلسم بطريقتني مها :
		 تكوين ال�سموم :
)1

مثل إصابة أعضاء اجلسم ببكترييا الدفرتيا  ،حيث تؤثر سمومها عىل القلب فتسبب له التلف .

		�إتالف خاليا الج�سم :
)2

مثل إصابة خاليا اجلسم ،ففي حالة السل تقوم البكترييا

بإتالف خاليا الرئة .

وحتتاج هذه املخلوقات املمرضة لبضعة أيام أو أشهر حتى

تتكاثر بأعداد كبرية وتسبب املرض وهذا ما يعرف بفرتة احلضانة
( )Incubation Periodللمرض وهي الفرتة التي تنقيض منذ
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دخول البكترييا املمرضة أو الفريوس املسبب للمرض إىل اجلسم

�إ�ضـــــــاءة
خيتلف طول فرتة احلضانة من مرض إىل آخر،
ففرتة احلضانة ملرض الرشح مث ً
ال هي مابني -2
 3أيام ،وللدفترييا من  48 – 24ساعة ،ولشلل
األطفال والتيفوئيد من أسبوع إىل أسبوعني.

مسبب املرض من شخص مصاب إىل شخص سليم بطريقة مبارشة أو غري مبارشة مما يسبب حدوث املرض.
وللعدوى عوامل الزمة حلدوثها وهي وجود مصدرها ووجود وسيلة صاحلة لنقلها ووجود شخص سليم ذي
قابلية لإلصابة باملرض.ومصادر العدوى هي الشخص املريض وحامل املرض واحليوانات املريضة بأمراض

تنتقل إىل اإلنسان.

ولقد جعل اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ يف أجسامنا وسائل وتراكيب وآليات متعددة ملقاومة البكترييا والفريوسات

الـصـــحــة والـمــرض

حتى تظهر أعراض املرض .ومما يساعد عىل حدوث األمراض وانتشارها ،العدوى  – Infectionوهي انتقال

املمرضة أو أي خملوق حي يسبب املرض  ،وتشمل هذه اآلليات ما ييل:

 			)1اجللد :حيث تشكل األغشية الطالئية التي تغطي سطح اجلسم اخلارجي خط الدفاع األول عن اجلسم
حيث يمنع متاسك خالياها دخول مسببات املرض إىل اجلسم ،كام أن محوضة العرق الذي يفرزه عرب

مسامات اجللد تقوم بقتل اجلراثيم.

			)2السوائل التي يفرزها اجلسم مثل األغشية
املخاطية يف اجلهاز اهلضمي والتنفيس التي تفرز

سائال خماطي ًا تعلق به البكترييا أو الفريوسات

ابــحــث
ملاذا يكثر املخاط عند اإلنسان ،عندما يصاب بالرشح؟

فيمنعها من التوغل داخل اجلسم.

			)3خاليا الدم البيضاء اللمفية (  ) Lymphocytesوالتي هتاجم مسببات املرض وتتخلص منه ومن أنواعها
اخلاليا اللمفية التائية ( ،)T Lymphocytesواخلاليا اللمفية البائية ( .)B Lymphocytes

 4األجسام املضادة (  ) Antibodiesوهي مواد بروتينية تنتج عند دخول أي خملوق غريب إىل اجلسم ،ولكلخملوق غريب أجسام مضادة ال تصلح ملخلوق أخر.

ابــحــث
باالستعانة بمصادر التعلم املتعددة  ،ابحث عن وسائل وطرق أخرى داخل جسمك تقاوم البكترييا والفريوسات
املمرضة وناقشها مع زمالئك.
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معلومات �إثرائية
خاليا الدم البي�ضاء اللمفية:

تودي خاليا الدم البيضاء اللمفية دور ًا هام ًا ضد مسببات األمراض ،ومن أهم أنواعها اخلاليا اللمفية التائية
( )T Lymphocytesالتي تتكون يف نخاع العظام لتستقر يف الغدة التيموسية وبعد اكتامل نموها ونضجها ترتك
الغدة التيموسية لتستقر يف الطحال والعقد اللمفاوية وتشكل هذه اخلاليا من  % 85 – 65من اخلاليا اللمفية
يف الدم ،والنوع الثاين من اخلاليا اللمفية هو اخلاليا اللمفية البائية ( ،)B Lymphocytesالتي أيضا تتكون يف
نخاع العظام ولكنها ال تستقر يف الغدة التيموسية ،ويقوم كال النوعني بوظيفة هامة يف املناعة .
المناعة Immunity :

الحظ الناس منذ القدم أنه إذا أصيب شخص بمرض معني كاحلصبة مث ً
ال وشفي منه  ،ال يصاب هبذا املرض مرة

أخرى  ،حيث اكتسب مناع ًة ضده مدى احلياة.

يوجد يف جسم اإلنسان جهاز خاص يسمى جهاز املناعة ( ،)Immune systemيمتاز بأنه دقيق التخصص ،حيث

بواسطته يستطيع اإلنسان أن حييا يف البيئة الطبيعية املليئة بامليكروبات املهامجة جلسده ،وهذا اجلهاز ال حيتوي عىل أعضاء
مثل باقي األجهزة يف اجلسم ولكنه جهاز وظيفي يتكون من باليني اخلاليا ،ووظيفة هذا اجلهاز هو التعرف عىل أية مادة
غريبة تدخل اجلسم و هتامجه والعمل عىل التخلص منها  ،مكون ًا ما يعرف باملناعة يف جسم اإلنسان .

املناعة هي حالة فسيولوجية حيوية حتدث عن طريق اخلاليا اللمفاوية وتضفي عىل اجلسم املقدرة عىل التمييز

واملقاومة ضد جزيء حمدد يعرف باملستضد ( األنتجني )  .ويمكن تعريفها بأهنا جهاز دفاعي مرن دقيق التخصص
بدونه ال يستطيع اإلنسان أن حييا يف بيئة مليئة بالعنارص املهامجة جلسده ،واملناعة هي القوة التي يكتسبها اإلنسان ليقاوم
العدوى ويتغلب عليها  ،وهي دفاع اجلسم البرشي ضد غزو اجلراثيم التي تسبب املرض ويكتسب اإلنسان نوع ًا من
املناعة الطبيعية بالتعرض املتكرر للجراثيم.واألطفال عند الوالدة ولوقت قصري يكتسبون بعض املناعة من أمهاهتم

بواسطة دم املشيمة فتوفر هذه املناعة املورثة محاية مؤقتة للمولود.واجلسم نفسه يشكل مناعة فاعلة خالل رصاعه مع
اجلرثومة املهامجة  ،وتتكون من رد الفعل أجسام مضادة تدوم عادة مدة من الوقت أطول من حالة املناعة املنفعلة  ،وقد

تعلم اإلنسان أن يقلد غزو اجلرثومة بحقن اجلسم بلقاح من هذه اجلرثومة بعد أن يبطل مفعوهلا أو خيففه أو بمنتجات
جرثومية خاضعة حلاالت مضبوطة ومصنوعة بشكل لقاح وهنا يتجاوب جسم اإلنسان مع هذا اللقاح  ،وينتج أجسام ًا
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مضادة تكسبه مناعة فعالة تقيه رش اهلجامت الالحقة من قبل اجلراثيم املشاهبة هلا أو القريبة منها.

تنق�سم المناعة في ج�سم الإن�سان �إلى ق�سمين :
 			)1مناعة طبيعية Natural immunity
ويبدأ عملها منذ الوالدة وهي عامة ال ختتص بنوع معني من اجلراثيم .ولذلك تسمى أيض ًا (باملناعة غري
املناعية) للداللة عىل عدم اختصاصها لنوع معني من اجلراثيم.فمث ً
كون
ال إذا أصيب شخص بمخلوق غريب ُي ّ
اجلسم أجسام ًا مضادة له وعند الشفاء من املرض تستمر لديه املناعة ضد هذا املرض مثل فريوس احلصبة.
			)2مناعة مكتسبة Acquired immunity
هي التي يكتسبها اإلنسان بسبب إدخالنا مادة غريبة أي أنتيجني إىل دمه وتكوين أجسام مضادة يف الدم
تقاوم املادة الغربية أو إدخال أجسام مضادة جاهزة إىل الدم .وتقسم إىل نوعني مها :
< املناعة النشطة ( اللقاح )  :وهي عبارة عن إدخال بكترييا أو فريوسات ميتة أو ضعيفة أو بإدخال سمومها إىل دم اإلنسان.
< املناعة السالبة ( املصل )  :وهي عبارة عن إدخال أجسام مضادة جاهزة متكون يف دم احليوانات إىل دم اإلنسان.
وتكسب املناعة السالبة بشكل فوري حال إدخال املصل املضاد إىل دم اإلنسان لكنها رسعان ما تفقد.
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		 �أنواع المناعة :

الأحياء في حياتنا
املناعة االصطناعية:
الحظ العامل اإلنجليزي جينر (1822 – 1749م) أن حالبات األبقار نادر ًا ما يصبن بجدري اإلنسان ،فام سبب ذلك ؟
لقد افرتض جينر أن إصابة حالبات األبقار بجدري البقر تكسبهن مناعة ضد جدري اإلنسان ،وإلثبات صحة هذه
الفرضية قام جينر بحقن طفل بجدري البقر وذلك بأخذ جزء من السائل (الصديد) املوجود داخل البثرات املتكونة عىل
جلد البقر ،والحظ بعد فرتة أن الطفل قد أصيب بحالة خفيفة من اجلدري رسعان ما شفي منها.
وللتأكد من أن الطفل قد اكتسب مناعة ضد جدري اإلنسان بعد إصابته بجدري البقر ،فقد غامر جينر بإجراء
جتربتة عىل الطفل نفسه ،فحقنه بصديد جدري اإلنسان ،فوجد أن الطفل مل تظهر عليه أعراض مرض جدري
اإلنسان ،فاستنتج من ذلك أن جسم الطفل قد اكتسب مناعة ضد مسبب جدري اإلنسان ،نتيجة حقنه بمسبب
جدري البقر ،أن مثل هذه املناعة التي اكتسبها الطفل نتيجة إحداث إصابة يف جسمه تعرف باملناعة االصطناعية.
وقد استفاد العلامء من جتربة جينر يف تطوير فكرة التطعيم  Vaccinationإلكساب جسم اإلنسان مناعة اصطناعية ضد
كثري من األمراض( .اجلدير بالذكر أن ذلك الطفل ابن العامل جينر .وديننا الجييز التجربة واملجازفة بحياة اإلنسان).
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ابــحــث
ملاذا ينصح املسافرون إىل بعض الدول املوبوءة بأخذ لقاحات معينة؟

تـــ�أمـــل

الحـجـر ال�صـحي

احلجر الصحي والعزل للوقاية من األمراض املعدية من األشياء املهمة والتي وضع الرسول ﷺ قيود ًا عىل

من كان مرضه معدي ًا فقال« :ال حيل املمرض عىل املصح وليحل املصح حيث شاء» ،وقال« :ال يوردن ممرض
عىل مصح» وقال« :إذا سمعتم بالطاعون بأرض فال تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم فيها فال خترجوا منها».
بل إن املسلم مطالب بااللتزام بقواعد احلجر الصحي يف حالة الوباء ولو أدى ذلك إىل التضحية بنفسه

فالرسول صىل اهلل عليه وسلم يقول« :الطاعون شهادة لكل مسلم».

العالج بالعقاقير ( الأدوية ) والم�ضادات الحيوية :
عندما تصاب بأحد األمراض فإنك

ستذهب إىل الطبيب الذي يشخص لك
احلالة املرضية ،ومن ثم يرصف لك العالج

ملدة معينة وبنسبة موزونة ،عندها يمن اهلل

عليك بالشفاء إن شاء اهلل باستعامل هذه

األدوية املرصوفة  ...فهل سألت نفسك
ما هو الدواء؟ وما أنواعه وكيفية عمله؟
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و يدخل الدواء للجسم عن طريق الفم أو العني أو األذن أو األنف أو اجللد أو الوريد أو فتحة الرشج،
وعند تناول الدواء عن طريق الفم يتم امتصاصه يف املعدة إذا كان ذا خاصية محضية أو يتم امتصاصه يف األمعاء
إذا كان ذا خاصية قلوية وبعد االمتصاص ينتقل الدواء مع الدم إىل مكان املرض حيث توجد املستقبالت عىل
غشاء اخللية ،ولكل دواء مستقبالت معينة به يتفاعل معها ليؤدي أثره االجيايب ويبقى الدواء فرتة معينة يف اجلسم
تسمى فرتة عمر النصف وبعد االنتهاء خيرج الدواء إما عن طريق الكلية أو الكبد أو العصارة الصفراء.

الم�ضادات الحيوية ( .) Antibiotics
املضادات احليوية هي عبارة عن مواد كيميائية تستخرج

من املخلوق احلي هلا القدرة عىل إعاقة نمو بعض املخلوقات
احلية الدقيقة املمرضة.

الـصـــحــة والـمــرض

ُيعرف الدواء بأنه عبارة عن مادة أو أكثر هلا تأثريها عىل األنسجة واألعضاء لعالج املرض أو ختفيفه أو
تشخيصه،ويأخذ الدواء أشكال خمتلفة إما قرصية أو كبسولة أو مرهم أو رشاب أو قطرات أو حتاميل .

�إ�ضـــــــاءة

أنقذ املضاد احليوي البنسلني بقدرة اهلل سبحانه
وتعاىل بعد اكتشافه يف احلرب العاملية حياة اجلرحى
من موت حمتم نتيجة اللتهابات اجلروح .

وتم اكتشافها يف عام 1920م عىل يد العامل فليمنج حيث شاهد عفن ًا أخرض نامي ًا عىل سطح أحد أطباق

برتي التي كان جيري عليها جتاربه وقد سقط هذا العفن من اهلواء عىل شكل أبواغ نمت عىل املواد الغذائية يف

الطبق وعندما دقق فليمنج البحث يف الطبق وجد أن املنطقة التي نام فيها العفن ال حتتوي عىل بكترييا.
ومن األمثلة عىل املضادات احليوية البنسلني والسرتبتوميسني والترياميسيم وأكرومايسني.

وتستطيع هذه املضادات احليوية القضاء عىل العديد من األمراض البكتريية مثل االلتهاب الرئوي

والدفترييا والزهري والسيالن والتهابات اجلروح.
		
)1
		
)2
		
)3
		
)4

طرق ا�ستخدام الم�ضادات الحيوية :

عن طريق الفم ،وهي إما أن تكون صلبة عىل شكل أقراص،
أو كبسوالت ،أو تكون سائلة عىل شكل معلق أو رشاب.
عن طريق احلقن ،ويتم ذلك يف الوريد أو يف العضل.
عن طريق االستعامل اخلارجي (املوضعي) للجلد.
عن طريق استعامالت موضعية خاصة ،مثل القطرات أو
الدهون للعني واألذن .
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فـكّــر

ملــاذا جيــب استخـــدام املضـــادات احليــوية
بحذر شديد وحتت إرشاف الطبيب؟

هناك أخطاء تنترش بني الناس عند استخدام األدوية أو املضادات احليوية تؤدي إىل أرضار كبرية بصحتهم،

من هذه األخطاء :

		 أخذ الدواء دون استشارة الطبيب بنا ًء عىل توجيه من الزمالء أو األقارب عند اإلصابة بمرض.
)1

		 حتديد كمية اجلرعة دون استشارة الطبيب .
)2

		 إيقاف العالج وعدم إكامل املدة املخصصة من قبل الطبيب .
)3

		 عدم إشعار الطبيب بنوعية األدوية التي يستخدمها عند زيارته .
)4

		 عدم حفظ األدوية يف األماكن املخصصة هلا .حفظ أكثر من دواء يف علبة أو زجاجة واحدة .
)5
وهذه األخطاء قد تؤدي إىل زيادة أعراض املرض أو الوفاة ال سمح اهلل .

كام أن هناك رشوط جيب اتباعها عند استخدام الدواء مثل:

		 استشارة الطبيب .
)1

		 التقيد بالعالج حتى انتهائه .
)2
		 احلفظ اجليد للدواء .
)3

		 مالحظة تاريخ صالحية الدواء .
)4
ن�شاط ميداين
بالتعاون مع زمالئك ومعلمك قم بزيارة إحدى الصيدليات يف منطقتك واحصل عىل عينات خمتلفة من األدوية وادرسها

بقراءة النرشة املرفقة معها من حيث  :التأثري الدوائي – دواعي االستعامل  -موانع االستعامل – التأثريات اجلانبية – التداخالت
الدوائية  -طريقة االستعامل .
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التطعيم هو عملية ادخال اجلراثيم املسببة للمرض وهي ميتة أو افرازاهتا السمية (توكسني) املضعفة داخل
جسم االنسان يف حملول مائي عىل شكل لقاح  ،هبدف استثارة اجلسم إلنتاج األجسام املضادة ضد هذا النوع من
اجلراثيم لتكوين املناعة ضدها  ،مع مالحظة أن هذه اجلراثيم أو سمومها ليس لدهيا القدرة عىل إحداث املرض.
لقد حرصت حكومتنا الرشيدة عىل صحة املواطن وذلك من خالل االهتامم به منذ الوالدة بتوفري الرعاية

الصحية األولية من تطعيامت حتمي املواطن ـ بإذن اهلل ـ من األمراض املزمنة والتي قد تودي بحياته.

الـصـــحــة والـمــرض

التطعيم

		 اللقاح ( ) Vaccines
تعرف اللقاحات عىل اهنا عبارة عن مستضد قادر عىل

إحداث املناعة وغري قادر عىل إحداث املرض.

وتصنف اللقاحات تبعا ً للمادة التي ُحضرت منها

إلى:
		 لقاحات جرثومية  :Bacterial Vaccinesعبارة
)1
عن معلق من اجلراثيم (املقتولة باحلرارة أو املعاجلة
الكيميائية) يف حملول فسيولوجي .مثل لقاح السعال
الديكي .
وتضعف باحلرارة أو املعاجلة الكيميائية .مثل
		 لقاح السموم  : Toxoidعبارة عن سموم تفرزها اجلراثيم
)2
ّ
لقاح اخلناق (الدفترييا).
املضعفة كام
		 لقاح فيروسي  : Viral Vaccineمعلق من الفريوسات املعطلة كام يف لقاح داء الكلب أو
)3
ّ
يف لقاح شلل األطفال.
		 لقاح اخمللوقات األولية والدودية  : Protozoan Helminthic Vaccineبعض املخلوقات األولية
)4
والدودية تنتج الكثري من املستضدات عىل سطحها .
		 لقاح مضاد النمط الذاتي : Anti-Idiotypic Vaccineومثال ذلك اللقاح الذي حتاول املراكز
)5
العلمية إجياده ملكافحة مرض اإليدز.
		 لقاحات تستخدم أجزاء معينة من اجلراثيم كام هو احلال يف املحاوالت اجلارية الستعامل شعريات
)6

اجلراثيم ( )Piliلعمل لقاح ضد السيالن (شعريات النيرسية البنية).
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ابــحــث
انترش يف اآلونة األخرية كثري من األمراض املعدية واخلطرية مثل مرض أنفلونزا الطيور ،ومل يستطع العلامء اكتشاف
لقاحات مناسبة للحد من انتشارها ،ما األسباب وراء ذلك؟ ناقش ذلك مع معلمك

معلومات �إثرائية
التطعيمات األساسية لألطفال

جيب أن نعرف أن الكثري من األمراض املعدية التي تصيب األطفال مل يكتشف هلا عالج ومن هنا كان التطعيم
بعد اهلل سبحانه وتعاىل هو الوسيلة اآلمنة حلاميتهم من أخطار األمراض واإلصابة هبا ،فهناك عرشة أمراض خطرة
عىل حياة األطفال يمكن الوقاية منها بالتطعيم .كام جيب أن نعرف أنه يصاحب هذه اللقاحات بعض املضاعفات
اخلفيفة مثل ارتفاع درجة احلرارة أو الطفح اجللدي
اجلدول التايل يبني التطعيامت األساسية واملقررة من وزارة الصحة التي تعطى لألطفال ومواعيدها باململكة العربية السعودية.

الرقم عمر الطفل
1

عند الوالدة

3

 4شهور

2
4
5
6
7

نوع اللقاح
درن ( يب يس جي )  +كبدي ( ب ) جرعة أوىل

شهرين

شلل أطفال (جرعة أوىل)  +ثالثي بكتريي (جرعة أوىل)  +كبدي (ب) جرعة ثانية  +مستدمية نزلية Hib
شلل أطفال (جرعة ثانية)  +ثالثي بكتريي (جرعة ثانية)  +كبدي (ب) جرعة ثالثة  +مستدمية نزلية

 6شهور

شلل أطفال (جرعة ثالثة)  +ثالثي بكتريي (جرعة ثالثة)  +كبدي (ب) جرعة رابعة  +مستدمية نزلية

 12شهر

ثالثي فريويس  +التهاب الكبد ( أ )

 18شهر

شلل أطفال جرعة منشطة أوىل  +ثالثي بكتريي جرعة منشطة أوىل  +مستدمية نزلية  +التهاب الكبد ( أ )

 6-4سنة

شلل أطفال جرعة منشطة ثانية  +ثالثي بكتريي جرعة منشطة ثانية  +ثالثي فريويس

�إ�ضـــــــاءة
لال�ستزادة عن التطعيمات يمكنك الرجوع �إلى موقع وزارة ال�صحة ال�سعودية:
http://www.moh.gov.sa/template.asp?id=115
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قم يوم ًا بزيارة إىل أي مستوصف قريب منك ثم ناقش الطبيب عن التطعيامت وما الفائدة منها وكيف تعمل ومتى

تعطى الطفل ؟

معلومات �إثرائية
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ن�شاط ميداين

الم�ست�ضدات (االنتيجيانات : ) Antigen

هي أي مادة غربية عن اجلسم قادرة عىل إحداث استجابة مناعية والتفاعل معها.

تصنيف املستضدات  :تصنف املستضدات من الناحية الرتكيبية إىل املستضدات الكاملة Complete

Antigensوهي جزيئات كبرية (الربوتينات) أو جزئيات مشكلة (خاليا – احلمة – اجلراثيم) ،واملستضدات
الناشبة  Haptenيعرف باملستضد غري الكامل فهو حمدد بمقدرته عىل االحتاد مع األجسام الضدية غري أنه غري
قادر عىل استثارة استجابة مناعية إال إذا محل عىل جزيء آخر يعرف باحلامل . Carrier
أنواع املستضدات:

		 مستضدات غري ذاتية  :وهي مستضدات تدخل إىل اجلسم من البيئة اخلارجية وتسبب استثارة مناعية
.1
ينتج عنها تصنيع أجسام ضدية لتلك املستضدات.

		 مستضدات ذاتية  :وهي مستضدات ذاتية األصل يقوم اجلهاز املناعي بتصنيع أجسام ضدية هلا ،وهذه
.2
استجابة مناعية غري طبيعية.

		 مستضدات إسوية  :وهي مستضدات حتدد عىل مستوى اجلينات متواجدة يف كريات الدم احلمراء عند
.3
اإلنسان وهي مسؤولة عن حتديد فصيلة الدم.

		 مستضدات مغايرة  :وهي مستضدات حتدث استجابة مناعية لتصنيع أجسام ضدية قادرة عىل التفاعل
.4
مع مستضدات خمتلفة.

يمكن أن حيمل مستضد ما أكثر من صفتني يف آن واحد فمث ً
ال يمكن أن يكون املستضد املغاير غري ذايت يف

الوقت نفسه.
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		و�سندر�س فيما يلي بع�ض الأمرا�ض التي تتزايد �إ�صابة الإن�سان بها يف الوقت احلا�ضر:
		 الإلتهاب الكبدي الوبائي (ب):
التهاب الكبد الوبائى (ب) .هو مرض يسبب التهاب ًا خطري ًا يف الكبد فهو يصيب خاليا الكبد والتي

تتعرض للتلف أثناء حماولة جهاز املناعة مقاومة الفريوس الذي أصاهبا .والشخص املصاب قد يشفى هنائي ًا
وقد تتحول إصابته إىل مرض مزمن ويصبح حام ً
ال للفريوس أو يتطور املرض إىل مرحلة خطرية مثل تليف

أو رسطان الكبد.

حتدث اإلصابة بالتهاب الكبد الوبائى (ب) نتيجة اإلصابة بفريوس املرض الذي ينتقل من خالل دم

أو سوائل اجلسم األخرى لشخص مصاب ،فمث ً
ال من األم التي حتمل الفريوس إىل وليدها أثناء الوالدة ،أو

االتصال اجلنيس بشخص مصاب أو نقل الدم امللوث بالفريوس ،أو استعامل األدوات الشخصية لآلخرين

مثل شفرة احلالقة أو فرشاة األسنان ...إلخ ،أو استخدام حقن مستخدمة سابق ًا من شخص مصاب ،أو من
طفل مصاب إىل طفل آخر لديه جروح أو خدوش وخصوص ًا أثناء اللعب.

وللوقاية من هذا املرض عليك أخذ التطعيم (اللقاح) ضد املرض ،وتغطية اجلروح واخلدوش باملضادات

الطبية ،وعدم استخدام أية أبر مستعملة ،وعدم مشاركة اآلخرين أدواهتم الشخصية.

غالب ًا ال تظهر لدى املريض بمرض التهاب الكبد الوبائي (ب) أية أعراض عىل اإلطالق ويف الكثري من

احلاالت يتم اكتشاف املرض فقط من خالل فحص الدم .وعند تطور املرض إىل مراحل أكثر خطورة قد

يعاين املصاب من بعض األعراض مثل اإلعياء واحلكة والريقان (اصفرار العني) واحتباس السوائل يف اجلسم
وانتفاخ يف البطن.

وعند ظهور مثل هذه األعراض البد من مراجعة الطبيب لعمل فحص الدم ملعرفة إذا كان الفريوس

موجود أم ال ،وإذا حلق بالكبد أي أرضار ،وهناك وسائل أخرى للفحص مثل األشعة فوق الصوتية أو أخذ

190

عينة من الكبد وفحصها.

كام يستطيع املريض أن يوفر املزيد من العناية بكبده برشب الكثري من املاء وعدم رشب اخلمور (املرشوبات

الكحولية) ،وعدم تعاطي املخدرات وبام أن هذا املرض ينترش عن طريق الدم فقط فال خوف من معانقة
اآلخرين .وتناول عالج التهاب الكبد الوبائي (ب) بعد استشارة الطبيب وهو عىل شكل أقراص أو رشاب

يؤخذ عن طريق الفم وهو عالج فعال بإذن اهلل.
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وجيب عىل املريض متابعة الطبيب ملعرفة أية تغريات قد تطرأ عىل الكبد ،وتطعيم عائلته بالطعم الواقي،

مر�ض نق�ص املناعة املكت�سبة ـ الإيدز (Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS
اإليدز اعتالل خطري جد ًا ينتج عن عجز أجهزة املناعة يف اجلسم عىل حماربة كثري من األمراض ،وغالب ًا ما

يقود هذا املرض يف هناية املطاف إىل املوت ،وتعني كلمة إيدز متالزمة عوز املناعة املكتسب ،ويشري اسم هذا
املرض إىل حقيقة أنه يصيب جهاز املناعة لدى املريض ،وكان أول اكتشاف لإليدز يف أمريكا يف عام 1981م

حيث الحظ األطباء ظهور مرض وسط الشواذ جنسي ًا من الرجال ثم بدأ باالنتشار برسعة وسط فئات أخرى

ثم تتابع تشخيص حاالت هذا املرض يف مجيع أنحاء العامل.

ويسبب مرض اإليدز فريوسان ،وقد تم اكتشاف أول فريوس بواسطة الباحثني الفرنسيني عام 1983م

والباحثني األمريكيني يف عام 1984م ،ويف عام 1985م أصبح الفريوس يدعى فريوس العوز املناعي البرشي

( ،)HIVكام اكتشف العلامء فريوس ًا آخر أطلق عليه اسم ( .)HIV-2هياجم الفريوس بصورة أساسية كريات دم
بيضاء معينة والتي تشمل عىل اخلاليا التائية املساعدة التي تؤدي دور ًا مه ًام يف وظيفة جهاز املناعة ،ويف داخل

هذه اخلاليا يتكاثر الفريوس مما يؤدي إىل حتطيم وتدمري الوظيفة الطبيعية يف جهاز املناعة يف جسم اإلنسان

الذي يصبح عرض ًة لإلصابة باألمراض االنتهازية ،هلذا السبب فإن الشخص املصاب بالفريوس يصبح عرض ًة
لإلصابة بأمراض جرثومية معينة قد ال يصاب هبا الشخص العادي وقد ال تكون ممرضة بطبيعتها وتسمى هذه
األمراض االنتهازية ألهنا تستغل حتطم جهاز املناعة وبعض األورام اخلبيثة التي تودي بحياة اإلنسان.

ينترش مرض اإليدز يف العامل برسعة حيث ُيقدر برنامج األمم املتحدة املشرتك ملكافحة اإليدز العدد اإلمجايل
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للمصابني باملرض بنهاية 2004م بحوايل  40مليون مصاب  17مليون منهم من النساء ،ويبلغ عدد املصابني

فوق  15سنة من العمر حوايل  37مليون والباقي من األطفال دون الـ  15سنة ،كام تقدر عدد اإلصابات
اجلديدة يف عام  2004حوايل (مخسة ماليني) مصاب ،وقد بلغت الوفيات نتيجة لإليدز يف عام 2004م ثالثة

ماليني حالة.

أما يف اململكة فيبلغ العدد اإلمجايل الرتاكمي حلاالت نقص املناعة املكتسب (اإليدز) املكتشفة يف اململكة

منذ بداية املرض يف العامل وحتى هناية عام 2004م ( )8919حالة وكان انتقال املرض عن طريق املامرسات

اجلنسية بنسبة  78٪من اإلصابات ،ويمثل الباقي نسبة املرض بني متعاطي املخدرات ومن األم احلامل املصابة

إىل اجلنني ونقل الدم قبل عام 1987م وهذا أصبح نادر ًا جد ًا بعد عام 1986م باململكة نظر ًا لإلجراءات

الدقيقة لفحص الدم ،ويشكل البالغون يف الفئة العمرية  49-15سنة نسبة  87٪من املرىض.

فيروس اإليدز
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يتكاثر فريوس اإليدز داخل خاليا جسم اإلنسان فقط وغالب ًا ما يستهدف اخلاليا التائية يف جهاز املناعة

يف اإلنسان كام مر معنا حيث يمر باخلطوات التالية:
يلتصق الربوتني املوجود عىل سطح
الفريوس بربوتني خاص عىل خاليا جسم
اإلنسان ثم يدخل الفريوس داخل اخللية.

الـصـــحــة والـمــرض

كيف يتناسخ هذا الفريوس يف اخللية؟

يتحرر  RNAللفريوس داخل اخللية وتعمل
أنزيامت الفريوسات عىل تكوين نسخة DNA
من  RNAللفريوس.
تبدأ اخللية يف إنتاج بروتني فريوس HIV
وجيناته التي تتجمع لتكون فريوسات
جديدة.
متزق الفريوسات اجلديدة املتكونة غشاء
اخللية مسببة تلف اخللية وتنترش لتهاجم
خاليا جديدة.

خطوات تكاثر فيروس اإليدز
صورة بامليكروسكوب اإللكتروني توضح انطالق فيروس اإليدز من اخللية التائية.

193

الـصـــحــة والـمــرض

طرق انتقال فيروس اإليدز:
ينتقل اإليدز بعدة طرق هي:

		 1االتصال اجلنيس املبارش إذا كان أحد الطرفني مصاب ًا ،كام حيدث بني الشواذ ،هو السبب الرئييس النتقالفريوس اإليدز.

 		 2انتقال الفريوس من األم احلامل املصابة إىل جنينها أثناء فرتة احلمل أو الوالدة أو الرضاعة الطبيعية. 		 3-نقل الدم أو منتجاته امللوثة بالفريوس.

		 4استخدام اإلبر أو أدوات ثقب اجللد بالفريوس ،مثل استخدام اإلبر بني مدمني املخدرات ،فإدماناملخدرات شديد الصلة بانتشار اإليدز عن طريق استخدام املحاقن واإلبر امللوثة يف حالة تعاطي العقاقري
عن طريق احلقن الوريدية ،وأدوات ثقب األذن وأدوات احلالقة واحلجامة والوشم غري املعقمة وامللوثة

بالفريوس ،وفرشاة األسنان التي يستخدمها املصابون خاصة إذا كان هناك جروح أو تقرحات عىل
األغشية املخاطية أو اجللد.

من لطف اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ أن جعل مرض اإليدز ال ينتقل إال من خالل سلوكيات معينة ،فهو ال

ينتقل عن طريق املخالطة واملعايشة العارضة أو االتصاالت الشخصية يف حميط األرسة أو املشاركة يف أماكن

العمل أو املدرسة أو قاعات الدراسة كاملصافحة والعناق ،وكذلك ال ينتقل عن طريق املشاركة يف املأكل

واملرشب أو أماكن العمل والدراسة كام أنه ال ينتقل باملشاركة يف استخدام دورات املياه أو وسائل املواصالت
العامة أو املسابح أو استخدام أجهزة اهلاتف أو عن طريق املالبس أو العطس أو السعال أو بواسطة احلرشات
كالذباب والبعوض ،ولذلك ال جيب عزل مريض اإليدز باملستشفى إال إذا دعت حالته الصحية لذلك.

إن نصف األشخاص املصابني باإليدز يظهر لدهيم أعراض مصاحبة ألمراض أخرى تكون يف العادة أقل

خطورة من اإليدز لكن بوجود اإليدز فإن هذه األعراض تطول وتصبح أكثر حدة وهذه األعراض تشمل

تضخم العقد اللمفية وخاصة املوجودة يف العنق واإلبط وثنية الفخذ دون سبب معروف ،وتعب ًا شديد ًا ومحى
وفقدان الشهية وفقدان الوزن وإسهال ليس له سبب واضح وارتفاع يف درجة احلرارة مع عرق لييل غزير
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متالزمة نقص الوزن وتدهور يف الصحة العامة لإلنسان وقد يصيب الدماغ حمدث ًا خلال يف التفكري واإلحساس
والذاكرة واحلركة واالتزان ،كام أن األشخاص املصابون بفريوس اإليدز معرضون بدرجة كبرية لألمراض

االنتهازية مثل مرض ذات الرئة الذي تسببه املتكيسة الرئوية الكارينية ،ورسطان غرن كابويس وهو نوع من

الرسطان يظهر عىل اجللد ،وهذان مها أغلب األمراض املصاحبة التي تصيب  65٪من مرىض اإليدز .وقد
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يستمر عدة أسابيع وسعال جاف يستمر عدة أسابيع كل هذه دون سبب معروف ،وقد يسبب فريوس اإليدز

يصاب بعض الناس بفريوس اإليدز وال تظهر لدهيم أي أعراض للمرض حيث قد يكمن الفريوس يف اجلسم
لعرش سنوات أو أكثر بدون أن حيدث أي مرض ،بينام يصاب آخرون بالفريوس وال تظهر لدهيم األمراض

االنتهازية ولكن قد تظهر عليهم األعراض خالل سنتني إىل عرش سنوات أو أكثر.

لقد أصبح الكشف عن وجود فريوس اإليدز يف الدم واسع االنتشار ومتوافر ًا للجميع بفحوص بسيطة،

وهبذه الفحوص يمكن التحقق من وجود األجسام املضادة لفريوس اإليدز حيث يدل وجودها يف الدم عىل
اإلصابة باملرض ،ولكن ال يمكن االعتامد عىل فحص الدم فقط ملعرفة وتشخيص اإليدز فقبل احلكم النهائي

عىل الشخص بأنه مصاب باإليدز فإن لدى الطبيب اعتبارات أخرى مثل حالة املريض وتارخيه االجتامعي
ومظهره اخلارجي ،وعند اكتشاف اإلصابة باملرض البد من مراجعة الطبيب وتناول األدوية املخففة للمرض

حيث ال يوجد عالج ضد اإليدز حتى اآلن ،كام أنه ال يوجد لقاح للوقاية منه ،واألدوية املتوفرة رغم ارتفاع

أثامهنا فهي توقف وتثبط من نشاط الفريوس وتؤخر سري املرض وختفف املعاناة فقط ولكنها ال تشفي منه.

تبقى الوقاية من مرض اإليدز بتجنب أسباب اإلصابة هي الوسيلة الوحيدة التقائه ،وهناك طرق بسيطة

وفعالة للوقاية من املرض ويتمثل ذلك بالتمسك بالقيم الدينية واألخالقية واالجتامعية وحتايش االتصاالت
اجلنسية املحرمة والشاذة (الزنا وفعل قوم لوط) قال تعاىل { :

(اإلسراء  ، )32وقال {

}

} (األنعام  ، )151وكذلك

عدم تناول املخدرات بكافة صورها وأشكاهلا ،وعدم استخدام املحاقن أو األدوات الثاقبة أو الشفرات
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املستخدمة.
وتقوم الدولة بجهود كبرية ملكافحة هذا املرض من هذه اجلهود اشرتاط الفحص قبل الزواج للزوجني،
واشرتاط فحص راغبي العمل يف اململكة طبي ًا يف بلداهنم يف مراكز طبية ،كام يتم إعادة فحص العاملة املنزلية
الوافدة بعد وصوهلا للمملكة وال يرصح باإلقامة ملن يثبت إصابتهم بأي من األمراض املعدية بام فيها اإليدز.

كام أولت الدولة اجلانب العالجي يف مكافحة املرض حيث أنشأت وزارة الصحة مراكز لعالج مرىض

اإليدز ومتابعتهم يف كل من الرياض (جممع الرياض الطبي هاتف )4353379 :وجدة (مستشفى امللك

سعود هاتف رقم )6484288 :ويف الدمام (مستشفى امللك فهد املركزي هاتف رقم .)8426269 :

�
إ�ضـــــــاءةالرجوع إلى:
لالستزادة ميكنك

موقع وزارة الصحة السعوديةhttp://www.moh.gov.sa/aids/defult.html :

موقع منظمة الصحة العاملية  -عريب http://www.who.int/ar/index.html

موقع منظمة اليونيسف  -عريب http://www.unicef.org/arabic

		التوحد : Autism
هو إعاقة متعلقة بالنمو حتدث يف الدماغ غامضة األسباب عاد ًة ما تظهر خالل السنوات الثالث األوىل

من عمر الطفل بدرجات متفاوتة .وهي تنتج عن اضطراب يف اجلهاز العصبي مما يؤثر عىل وظائف املخ،
ويقدر انتشار هذا االضطراب مع األعراض السلوكية املصاحبة له بنسبة  1من بني  1000حالة والدة ،وتزداد

نسبة اإلصابة بني الذكور عن اإلناث بنسبة .4:1

يتصف الشخص املصاب بالتوحد بوجود تأخر يف اكتساب اللغة وضعف يف العالقات االجتامعية أيضا
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يكون للطفل حركات متكررة أو اهتاممات حمددة.

بالتوحد مع أن الكروموسومات فيه طبيعية .ومازالت األبحاث قائمة يف جمال اجلينات بشكل مكثف.

وعوامل خارجية :تلوث البيئة مثل املعادن السامة كالزئبق والرصاص واستعامالت املضادات احليوية

بشكل مكثف أو تعرض لاللتهابات أو الفريوسات وغريها من األسباب.

أشكال التوحد  :عادة ما يتم تشخيص التوحد بناء عىل سلوك الشخص ،ولذلك فإن هناك عدة أعراض

الـصـــحــة والـمــرض

أسباب التوحد ترجع إىل عوامل جينية وراثية  :حيث يكون لدى الطفل من خالل جيناته قابلية لإلصابة

للتوحد ،وخيتلف ظهور هذه األعراض من شخص آلخر فقد تظهر بعض األعراض عند طفل بينام ال تظهر
هذه األعراض عند طفل آخر ،رغم أنه تم تشخيص كليهام عىل أهنام مصابان بالتوحد .كام ختتلف حدة التوحد

من شخص آلخر ،ويتم تشخيص التوحد من قبل طبيب متخصص يف أحد التخصصات اآلتية (طبيب نفيس
أو طبيب نفيس أطفال أو طبيب أطفال متخصص يف النمو والتطور أو طبيب أطفال أعصاب) .للتشخيص
املبكر أمهية كربى حتى يتمكن الطفل من تلقي برامج التدخل املبكر فقد أثبتت األبحاث أن تلقى هذه الربامج

من عمر سنتني ونصف إىل ثالث سنوات يعطي نتائج اجيابية مستقب ً
ال.

�إ�ضـــــــاءة
لال�ستزادة يمكنك الرجوع �إلى موقع الجمعية ال�سعودية للتوحد
www.saudiautism.com
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الأحياء في حياتنا
	�أنفلونزا الطيور:
اكتشف مرض أنفلونزا الطيور عام 1901م كمرض فريويس يصيب الدواجن ،ويف عام 1955م

عرف هذا املرض بطاعون الدجاج ،والسالالت التي كانت تصيب الطيور مل تكن تنتقل عدواها إىل
البرش حتى جاء عام 1997م ليتم اكتشاف أول حالة عدوى بني البرش بالساللة املسببة ألنفلونزا الطيور
[. ]H5/N1

�أعرا�ض املر�ض:
تظهر عىل اإلنسان فور إصابته بالفريوس أعراض مشاهبة ألعراض إصابته بفريوس األنفلونزا العادية

مثل ارتفاع درجة احلرارة والشعور بالتعب والسعال ووجع يف العضالت ،ثم تتطور هذه األعراض إىل

تورمات يف جفون العينني والتهابات رئوية قد تنتهي بأزمة يف التنفس ثم بالوفاة.

طرق االنتقال:

يكمن اخلطر يف االتصال املتكرر مع الطيور املصابة كام يف األفراد الذين يتعاملون مع الطيور املصابة

بصورة مبارشة مثل املجازر وأسواق البيع أو الذين يقومون بعملية تنظيف األحشاء أو أولئك األفراد
الذين تعرضوا ألسطح ملوثة بفضالت الطيور ،وتنتقل العدوى عن طريق األعضاء التنفسية (استنشاق

غبار اجللة أو اإلفرازات التنفسية ،أو تناول غذاء أو ماء ملوثني من إفرازات األنف) وكذلك عن طريق

العيون (االتصال بالغبار).

ما مدى احتامل اإلصابة بالعدوى عند استهالك حلوم وبيض الطيور؟

احتامل اإلصابة بالعدوى عن طريق استهالك حلوم احليوانات املصابة ضعيف ،ألن الفريوس يندثر

مع احلرارة أكثر من  ˚60ملدة  5دقائق ولدقيقة واحدة فقط حتت حرارة .˚100

هل ينتقل الفريو�س من �إن�سان لآخر؟

ال يوجد دليل عىل انتقال الصنف ( )H5/N1من إنسان آلخر ،ولكن يوجد اشتباه يف بعض احلاالت

القليلة ،لكن حصول وباء عام يتطلب طفرة يف فريوس أنفلونزا الطيور جتعل منه فريوس ًا ممرض ًا ويف
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األنفلونزا البرشية بعدما يلحق به فريوس أنفلونزا الطيور يف الشخص نفسه ،ثم يتم تبادل املادة الوراثية
بني النوعني ،هنا يكون قد أصيب مسبق ًا بفريوس األنفلونزا البرشي ،ولذلك فإن منظمة الصحة العاملية

أعلنت يف عام 2003م أننا يف حالة ما قبل الوباء ويمكن أن ننتقل إىل مرحلة الوباء العام عند متكن
الفريوس من االنتقال بني البرش.
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الوقت نفسه منتق ً
ال بني البرش أيض ًا ،ويمكن أن حيصل هذا يف إنسان عنده إصابة مسبقة بفريوس

الوقاية والعالج:

حالي ًا ال يوجد عالج مبارش لإلصابة بالفريوس.

ومن �إجراءات الوقاية:

التقيد بقواعد حفظ الصحة من حيث احلرص عىل نظافة اليدين واجلسد واملحيط واحلرص عىل

نظافة اخلضار والفواكه إضافة إىل عدم أكل حلوم الدواجن والبيض غري املطهوة جيد ًا.
لالستزادة ميكنك الرجوع إلىhttp://www.hcp..gove.sa/h5n1 :

الوقاية من الأمرا�ض :
يستطيع اإلنسان أن يتجنب اإلصابة بكثري من األمراض  ،إذا تقيد بالنصائح التالية :

 )1أخذ التطعيامت واللقاحات املناسبة حسب العمر .

 )2االمتناع عن ارتياد األماكن العامة واملزدمحة وسيئة التهوية .
 )3االبتعاد وجتنب الرذيلة باالختالط اجلنيس املحرم .
 )4التحليل املستمر للدم تقريبا كل  6أشهر .

 )5احلرص عىل العالج املبكر لكثري من األمراض يقي ـ بإذن اهلل ـ من تضاعف املرض .
 )6جتنب املخالطة مع األشخاص املصابني باألمراض املعدية .
 )7التأكد من نظافة وسالمة املواد الغذائية التي نتناوهلا .
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الـصـــحــة والـمــرض

(لالطالع)
أمراض أخرى تصيب اإلنسان
الرقم
1

املرض(لالطـــالع) املسبب
اإلنسان
أخرى تصيب فريوس
أمراضCommon
الرشح Cold

2

األنفلونزا Influenza

فريوس

3

احلصبة Measles

فريوس

4

شلل األطفال

فريوس

طريقة اإلصابة (العدوى)

عن طريق الرذاذ من الشخص املصاب أو التعرض لعطاسه
إفرازات اجلهاز التنفيس للشخص املصاب أو
التعرض للتيارات اهلوائية الباردة
التنفس من رذاذ الشخص املصاب أو استعامل
أدوات املريض
الطعام والرشاب امللوث أو استنشاق الفريوس
املسبب من شخص مريض

Poliomyelitis
5

اجلدري الكاذب Chicken Pox

فريوس

الرذاذ والقشور للشخص املصاب

6

الدفتريي Diphtheria

بكترييا

الرذاذ أثناء الكحة أو العطس للشخص املصاب أو

7

احلمى املالطية Brucellosis

بكترييا

رشب منتجات األلبان امللوثة بميكروب الربوسيال

8

السيالن Gonorrhoea

بكترييا

االختالط اجلنيس مع املصابني واستخدام أدوات املريض

9

الزهري Syphilis

بكترييا

االختالط اجلنيس مع املصابني

10

داء القدم الريايض

فطريات

حتدث العدوى من برك السباحة واألحذية أو

رشب اللبن امللوث واستعامل أدوات املصاب

Tinea pedis
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السري بدون أحذية

الـتـقـويـم
السؤال األول:
		 ما املقصود باملصطلحات العلمية اآلتية:
		 املناعة – اللقاح – املستضدات -املضادات احليوية.
السؤال الثاني:
		 ضع عالمة ( √ ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة (  ) xأمام العبارة اخلاطئة في اجلمل اآلتية:
( ).
							
		 املناعة الطبيعية تبدأ عملها منذ الوالدة
أ.
( ).
ب .خاليا الدم البيضاء ال تعترب ضمن اجلهاز املناعي 					
ج .املضاد احليوي عبارة عن مستضد قادر عىل إحداث املناعة وغري قادر عىل إحداث املرض ( ).
السؤال الثالث:
		 اختر اإلجابة الصحيحة لكل من العبارات اآلتية :
		 خط الدفاع األول عن اجلسم ضد املرض هو :
		 )1
				 أ -األجسام املضادة  .ب -العصارة املعدية والسائل الدمعي .
				 ج -خاليا الدم البيضاء  .د -اجللد واألغشية املخاطية املبطنة للجهازين التنفيس واهلضمي .
		 أنواع املواد املستخدمة لتفادي األمراض هي :
		 )2
أ ـ األدوية  .ب ـ لقاحات  .جـ ـ هرمونات  .د ـ مضادات حيوية .
			
السؤال الرابع:
		 اكتب (مبا ال يتجاوز ثالثة أسطر لكل فقرة) عما يأتي :
		 أنواع املناعة.
)1
		 املناعة السالبة.
)2
 )3تصنيف املستضدات من حيث الرتكيب.
		 طرق مقاومة جسم اإلنسان للمخلوقات احلية الدقيقة.
)4
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