
تمارین حول علم الوراثة البشریة 
 

: 1 تمرین 
 

  مرض یعتبرLowe مرضا وراثیا تتجلى أعراضھ في تخلف عقلي كبیر وفي تعتیم عدسة العین وقصور 
 شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابین بھذا المرض. 1الكلیتین. تمثل الوثیقة 

 

ھل الحلیل المسؤول عن ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك.  )1
 حدد الصبغي الحامل للمورثة المعنیة مع تعلیل جوابك. )2

 
 

 بعد إعطائك رموزا مناسبة، حدد النمط الوراثي  )3
للذكور المصابین، الذكور السلیمین، والسیدة  

 مع تعلیل ھذا األخیر. 14رقم 
 
 
 
 
 من اضطرابات في نمو الصفات الجنسیة وللتأكد من اإلصابة الممكنة لھذا الطفل بشذوذ صبغي 18 یشكو االبن 

 قرر الطبیب المعالج إجراء اختبار دموي لھ وألبویھ. یھدف ھذا االختبار إلى الكشف عن Xمرتبط بالصبغي الجنسي 
 الذي تتحكم في تركیبھ مورثة محمولة على DGP = glucose 6 phosphate déshydrogénaseاألنزیم 

 من A مسؤول عن إنتاج الشكل A متساویا السیادة: الحلیل B و Aحلیالن   حیث أن لھذه المورثةXالصبغي الجنسي 
).  DGPB من ھذا األنزیم (Bإنتاج الشكل   مسؤول عنB)، والحلیل DGPAھذا األنزیم (

باللجوء إلى تقنیة الھجرة  ) على نفس الفعالیة ویمكن التمییز بینھماDGPB) و (DGPAیتوفر شكال األنزیم (
. 18 وعند االبن 15 و14 نتائج ھذا االختبار عند كل من األبوین 2الكھربائیة. یلخص جدول الوثیقة 

 

 :B و A ومستعمال الرموز 2معتمدا على نتائج جدول الوثیقة  )4
 

:   + = موجود، 2الوثیقة 
 = غیر موجود 0

الفرد الذي خضع دمھ 
 18االبن  15األب  14األم لالختبار 

 DGPشكل األنزیم 
+  0+  لألنزیم Aالشكل 
+ +  0 لألنزیم Bالشكل 

 

  مع تحلیل حالة االبن.18 واالبن 15 واألم 14) عند األب DGP  أ - حدد النمط الوراثي بالنسبة إلنتاج األنزیم (
. 18ب - استنتج نوعیة وإسم العیب الذي یعاني منھ االبن 

 مع تعلیل جوابك. 18 ج - حدد مصدر العیب (األب أم األم؟) المسجل عند االبن 
 

، اقتصر 18علما أن األبوین سلیمین واعتمادا على خطاطة مبسطة، فسر حالة الشذوذ المسجل عند االبن  )5
 على تمثیل الصبغیات الجنسیة. 

 
: 2 تمرین 

 

االنھیار العصبي.  حالة خطیرة من  Psychose maniaco - dépressiveیعتبر الذھان
  شجرة نسب عائلة یبدي بعض أفرادھا ھذا المرض. 1تمثل الوثیقة 

 .ل جوابكـــ ن)  عل1 حلیل ھذا المرض سائد أم متنحي (إن كانحدد  )1
 . ؟ علل جوابك yجنسي  أم بصبغي Xھل یرتبط المرض بصبغي الجنسي ؟ بصبغي جنسي )2
 .) علل جوابك في كل حالة8و( )6)، (2)، (1بعد اقتراح رموز مناسبة، حدد النمط الوراثي لألفراد ( )3
 علل جوابك بتفسیر .؛ حدد نسبة المصابین من بین أطفالھما المنتظرین16 بالمرأة 18في حالة زواج الرجل  )4

صبغي. 
  بفتاة تنتمي لعائلة لم یصب أي أحد من أفرادھا بھذا المرض: 18في حالة زواج الرجل  )5

1 2 

3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 

 1الوثیقة 
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 ؟ ھل سنحصل على نفس النتیجة كالزواج السابق- أ  
  في ھذه الحالة؟18 ھل یختفي المرض من ذریة السید -ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 یعاني من أعراض مرضیة ال عالقة لھا بمرض الذھان العصبي. نصح الطبیب المعالج 13 تبین أن الطفل رقم 

من الخریطة جزءا  2). تمثل الوثیقة 13) بإجراء تشخیصات صبغیة تخص كال منھما وكذا طفلھما (5 و4األبوین (
 لإلشارة فاألبوین سلیمي المظھر الخارجي؛ كما أن بقیة الصبغیات التي لم تمثل عادیة.. الصبغیة لھؤالء األشخاص

 

 .، اسمھ وأحد أعراضھ13حدد إذن نوعیة الشذوذ الذي یعاني منھ الطفل رقم  )6
: 2اعتمادا على خطاطة مبسطة تتضمن الزوجین الصبغیین الممثلین في الوثیقة  )7

.  وذلك بإتمام الرسم أسفلھ5 و4 حدد أصناف األمشاج التي یمكن أن یشكلھا كل من األبوین -أ   
. 13 حدد على نفس الخطاطة الحالة التي أدت إلى نشوء الطفل -ب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ):14ینتظر األبوان مولودا آخر (الجنین  )8
.  حدد نوعیة العیوب الصبغیة التي یمكن أن یعاني منھا-أ   

      . حدد احتمال سالمتھ من اإلصابة-ب 
 . اذكر طریقة من طرق التشخیص قبل والدي  تمكن من الكشف عن حالتھ-ج          

: 3 تمرین 
 

 شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابین بمرض وراثي یتجلى في تخلف عقلي وإظالم عدسة 1 تمثل الوثیقة 
العین وقصور في وظیفة الكلیتین. 

ھل الحلیل المسؤول عن نقل ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك.   )1
 حدد الصبغي الذي یحمل الحلیل المسؤول عن ھذا المرض. علل جوابك.  )2
 . 10 و 9حدد األنماط الوراثیة للفردین  )3

1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

 امرأة سلیمة رجل مریض رجل سلیم

1الوثیقة   

12 5 5 12 5 12 

( 5األب (  ( 4األم (  ( 13االبن (  

2الوثیقة   

 األم
5 12 

 األب
5 12 

 األبوان: ...............

 األمشاج الممكنة: ............................................................................................

 الخلف النظري: .............................................................................................
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 بھذا المرض إلى استشارة الطبیب الذي عمد 20 من إصابة الطفل المنتظر (رقم 10 و 9 دفع تخوف األبوین (

 إلى إنجاز تشخیص قبل والدي للجنین. 
 الخریطة الصبغیة المحصل علیھا. 2تمثل الوثیقة 

ھل یعتبر التشخیص قبل والدي لھذا الجنین مبررا؟ علل جوابك.   )4
حدد جنس الطفل المنتظر. علل جوابك.   )5
 ھل یمكن لھذه النتیجة أن تطمئن األبوین على سالمة الطفل المنتظر؟ علل جوابك.  )6

 

 في عائلة أخرى تنتظر سیدة X طفال ثانیا وتتسائل عن احتمال إصابتھ كأخیھ األكبر بتشوه جسمي، وبما أن 
فرضیة الشذوذ الصبغي واردة، فقد عمد الطبیب إلى دراسة الخرائط الصبغیة لكل من اإلبن األكبر وأبویھ، رغم أن 

ھذین األخیرین ال یظھران أي تشوه جسمي.  
 عند كل من األب واألم واالبن 12 ورقم 5 الصبغیات المتماثلة المنتمیة للزوجین الصبغیین رقم 3تمثل الوثیقة 

 األكبر.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وأن جمیع األزواج الصبغیة عادیة عند  علما أن األزواج الصبغیة األخرى عادیة عند األب واالبن األكبر )7
األم، حدد: 

- طبیعة الشذوذ الصبغي عند االبن األكبر.   أ    
 طبیعة الشذوذ الصبغي عند األب.   ب-             

 

اقترح تفسیرا لسالمة األب من أعراض الشذوذ الصبغي.  )8
 حدد احتمال سالمة الجنین. علل جوابك.  )9

 
: 4 تمرین 

 
 ویتجلى في تراكم phénylcétonurie تمثل الوثیقة التالیة شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون بمرض

   في الدم مما قد یسبب في تأخر عقلي للمولود في حالة عدم تشخیصھ مبكرا.Phénylalanine النین-الفنیل
 

  ھل الحلیل المسئول عن ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك. )1
  حدد الصبغي الحامل للمورثة المسئولة عن ھذا المرض.علل جوابك. )2
   علل جوابك.IV1 و II5و  II4 وI2 و I1حدد النمط الوراثي لألفراد   )3
  ؟IVكیف تفسر ظھور عدة حاالت لھذا المرض في الجیل  )4

 

 1الوثیقة 

1 2 3 4 5 

6 7 8 

10 11 12 

13 14 15 
16 17 18 

19 20 21 22 

 2الوثیقة 

3الوثیقة   

 األكبراالبن  Xاألم  األب 

5 12 5 12 12 5 
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: 5 تمرین 

 

یتمیز بإفرازات مفرطة في مخاط القصبات التنفسیة والبنكریاسیة ومن تم   مرض وراثي Mucoviscidoseمرض 
 تحدید المورثة المسئولة عن ھذا المرض على 1985صعوبة في التنفس واضطراب في وظائف البنكریاس. تم سنة 

  شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون بھذا المرض. 1الصبغي السابع، و تمثل الوثیقة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ھل الحلیل المسئول عن ھذا المرض سائد أم متنحي؟ علل جوابك. )1
  ھل الحلیل المسئول عن ھذا المرض محمول على صبغیات جنسیة أم ال جنسیة؟ علل جوابك. )2
  . علل جوابك.II6 و I2 و I1اعط النمط الوراثي لألفراد  )3
  ؟ III4 و III3كیف تفسر العدد الكبیر للخلف المصاب عند الزوجین  )4

 

 من نفس 2 جزء من اللولب الغیر مستنسخ للحلیل العادي لھذه المورثة بینما یمثل الشكل 2 من الوثیقة 1یمثل الشكل 
  .الوثیقة  نفس الجزء من الحلیل الغیر عادي

 
 
 

 
 
 

  ، ماذا تستنتج؟ 2 و 1قارن الشكلین  )5
 اعتمادا على جدول الرمز الوراثي حدد متتالیة األحماض األمینیة المطابقة لكل من الحلیلین . )6
     .Mucoviscidoseقارن بین متتالیتي األحماض األمینیة و استنتج سبب ظھور مرض  )7

 
 

 

 1  الوثیقة

 

: 2الوثیقة
  'AAAGAAAATATCATCTTTGGTGTTTCCTAT…3…  '5:      1الشكل 

 

   'AAAGAAAATATCATTGGTGTTTCCTAT…3…  '5:             2الشكل 
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