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     األنامط األساسية للوراثة البرشية

   متقدم  ادي عرشالصف احل

 الغيط اعداد املعلم / سامي أبو

 الغيط    بوأاملعلم / سامي 



 

 

  إثرائية لومـــــــــــة ـــــمع

    االختالل الطبيب اإلنجليزي  أرشيبالد جارود  الذي  درس  

وراثي متنحي يصنف من أمراض التمثيل الغذائي مرض  – 1  

هيدروكسيليز  النني آعن خلل يف اجلني املؤول عن تكوين إنزيم فينيل ينتج  – 2  

أو أنزيم فينيل آالنني هيدروكسيليز موجود ولكن الكبد اليفرز املادة املفعلة لإلنزيم       

لفينيل آالنني إىل احلمض األميني تايروسني اإلنزيم حيول احلمض األميني اهذا  – 3  

آالنني هو جزء من الوحدة البنائية الفينيل  – 4

 للربوتينات

 –األسامك  –يتواجد  الفينيل آالنني يف ) اللحوم   - 5

احلليب ( - البيض   

ونحصل عليه من الغذاء   تستطيع أجسامنا تصنيعه  ال  -6   

وم متر بمراحل اهلضم حتى األمعاء  ثم يذهب جزء عرب الدم للكبد تناول الطفل اللحعند  – 7  

حيطم الربوتني ليتحول إىل طاقة يف اجلسم الطبيعي ثم  – 8  

 

 

 

 1 – ال يستطيع الكبد القيام بوظائفه 

 و للدم   إىل دخول احلمض األميني  يؤدى مم  – 2 

الدماغ   خاليا   يف  ويرتاكم للدماغ   يصل   

وينتج عنه تلف خاليا الدماغ       

لدى  ةيقل إنتاج امليالنني  وتكون  البرش -3 

 األطفال فاحته 

زرقاء     بسبب عدم القدرة عىل حتول وعيوهنم     

الفينيل آالنني إىل تايروسني    

ينتج بول أسود   بسبب زيادة   -4

إفراز محض الفينيل آالنني يف 

 البول 

   PKUمرض فينيل كيتونيوريا 

   PKUمرض فينيل كيتونيوريا األطفال املصابون ب 
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 الصفات الوراثية 

 الصفة املتنحية  :ـ  -1

 هي الصفة التي تظهر عندما حيمل الفرد جينات متامثلة متنحية للصفة

 الصفة التنحية  لن تظهر الصفة املتنحية  عىل من لدهيم أليل سائد واحد عىل األقل   -2

 الشخص متخالف اجلينات  ألحد االختالالت املتنحية :ـ الناقل 

 

 ا مرض الكابتونيوري  
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 يصيب اجلهاز اهلضمي والتنفيس  

 بالنسبة للجهاز اهلضمي   أوالً:ـ 

 وظيفة البنكرياس     -1

 إفراز األنسولني تنظيم السكر  -أ  

 يقوم بإفراز إنزيامت  هتضم املواد الغذائية  –ب     

ينتج   لدهيم  املرىض املصابون البنكرياس -2

 ولكن تكون ثقيلة  وال تصل لألمعاء اإلنزيامت

  

 هذه اإلنزيامت تبقى يف البنكرياس وتسبب تلفه    -3
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  يف اجلهاز اهلضميالكييس  عراض التليف أ

 انتفاخ   -2اسهال        

 نقص حديد  -4نقص تغذية        -3   

مشاكل التليف الكييس يف 

  اجلهاز التنفيس

 السوائل تكون موجودة يف الرئتني  -1

 بشكل كثيف ولزج 

 داخل القصيبات تنتقل األمالح والسوائل -2

 اهلوائية مم ينتج عنها التهابات متكررة 

 

 يؤثر عىل النمو عىل النمو ووظائف الرئة   -3

  يؤثر عىل مستوى الذكاء  ال  -4

 سوء امتصاص الفيتامينات التي عىليؤدي  -5

   D   Aتذوب يف الدهون  مثل فيتامني  

 يوجد صعوبة يف امتصاص املواد الغذائية    -6

 فينتج عنه بطء وتأخر يف النمو

 

 التشخيص 

 طريق ملح الكلورايد عن  –أ 

   DNAحتليل  –ب 
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 ) األلبينيو (   عدو الشمس   املهـــــــــــــــــاق

 ينتج بسبب نقص كمية امليالنني  وهي مسئولة  -1

 ينني عن لون البرشةواجللد والع

امليالنني  من خاليا موجودة يف طبقات اجللد يفرز  – 2

 العميقة 

لون العيون زرقاء أو ورديه  بسبب غياب وأحيانًا  – 3

الصبغة يف القزحية  ويظهر اللون األمحر بسبب األوعية 

 الدموية داخل العني 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ساكس –مـــــــرض  تاي 
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 يتطلب ظهوره أبوين حاملني للمرض  أيمرض وراثي متنح    -1

يف  15يوجد جني املرض عىل الطرف الطويل للكروموسوم  -2

 اخلريطة الكروموسومية 

 عند  بعض الناس يف رشق أوروبا    ينترش  -3

  Hexose Aminaseينتج عن غياب إنزيم    -4

 اجلانجليوسايدز األمحاض الدهنية  تسمى نوع من الذي حيلل 

جني    -   rجني سليم عدم ظهور املرض     R)  مرض متنحي  -5

 ظهور املرض (

 اليموت                                   Rrامل اجلني الواحد املسئول عن املرض   ح -أ

 يموت                                    rrحامل اجلينني املتنحيني   املسئولني عن املرض     -ب

  ساكس –تغريات الكيميائية  ملرض التاي لا

 Rrالشخص تركيبه اجليني  rr الشخص تركيبه اجليني

 ( سنوات  6-2يموت قبل  البلوغ من )  -1

 اشهر  6يبدأ املرض بالتاثري بعمر  -2

 يعاين احيانًا من العمى  -3

يعاين من ضعف عام بسبب تدمري  -4

 خاليا املخ 

 يعيش طبيعي  -1

 بشكل متوسطاإلنزيم يعمل  -2

 مظهر الشخص طبيعي -3

 يتكاثر  -4
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 سنوات  6قبل ساكس –مريض تاي يموت  –علل 

 بسبب نقص التفاعالت الكيميائية احليوية التي تتطلب وجود إنزيم اهلكسوس أمينيز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مـــرض   اجلالكتوسيميا

 

 

 

 

 

 

 

 معلومات إثرائية 

   يفرز إنزيم الالكتيز من األمعاء  -1

 يتم اكامل هضم السكريات يف األمعاء 

  الالكتوز  سكر -2

 سكر يوجد يف احلليب ويتكون من نوعني 

 اجلاالكتوز  –ب          اجللوكوز  –أ 

  ( مرتبطني برابطة كيميائية   ) 

 يقوم إنزيم الالكتيز باألمعاء بتكسري الرابطة بني اجللوكوز واجلاالكتوز  -3

 لكي يسهل امتصاصهام يف األمعاء 

 عند املرىض  يوجد مشكلة  بإفراز إنزيم الالكتيز  -4

 سنة    حتى البلوغ ( 2من عمر )                 إفراز إنزيم الالكتيز   نقصان  –أ    

 ألسباب جينية وراثية                       يوجد إفراز  لإلنزيم ال  –ب  

  تناول أودية   -مرض األمعاء     -األمعاء    قص  بسبب –ج 
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  اإلختالالت الوراثية السائدة

  أوالً :ـ مرض هنتنجتون

 بناءًا عىل  تصنع اخلاليا بروتني هنتنجتون -1

  4معلومات من الكروموسوم رقم 

 يزداد تكوين الربوتني يف اخلاليا  ويرتسب يف اخلاليا ويؤذهيا  -2

 هو مرض وراثي ذو صفة جسمية  سائد  -3

 بوين ره أليل واحد سائد فقط من احد األيكفي لظهو

 تترضر اخلاليا العصبية  يف الدماغ  -4

. CAG املسئول عن املرض  يسمى اجلني 

عدًدا زائًدا من هذه  رحتدث يف تسلسل متكرر يعرف باسم تكرا-5

ا 35ا يكون أكثر من التكرارات يؤدي إىل املرض. عادة م
ً
  تكرار

 يلدماغ واحلبل الشوكويؤثر املرض بشكل رئييس عىل ا-6

 وتوجد خاليا الدماغ غري الطبيعية بشكل رئييس يف املناطق-7

 ةالتي تعيش يف أعامق الدماغ والتي تتحكم يف احلرك 
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 ثانيًا :ـ  عدم نمو الغضاريف   ) القامءة (

 السبب هو نقص هرمون النمو لذي يفرز من الغدة النخامية  -1

 هلرمون النمو مستقبالت  يف اجلسم تؤدي إىل طول العظام  -2

 يوجد أمراض تؤثر عىل هرمون النمو  -3

 خلل يف إفراز هرمون النمو   -أ

 بالغدة النخامية  ورم-ب           

 يف غدة حتت املهاد خلل –ج          

 األسباب  -4

 مشاكل الغدة النخامية وهرمون النمو  -أ

 االمتصاص باجلهاز اهلضمي كل مشا –ب 

 واإلضطرابات الوراثية األمراض  –ج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0505103021 ثـــــــامــــــن ال اعداد املعلم / سامي أبوالغيط 

 

 ى عدة أجيال هو متثيل بياين يتتبع وراثة صفة معينة عىل مد:ـ النسب   سجالت

 

 

 

 

 

 

 

 

 املتنحية لكي تظهر يف األبناء  األمراض  -1

 البد أن يكون كال األبوين حامل للمرض 

 ألن يلزم لظهور الصفة أليالن أحدمها من 

 األب واألخر من األم 

  من الصفات املتنحية  -2

   املهاق  –ب       التليف الكييس     -أ

 اجلالكتوسيميا  –مرض تاي ساكس     ج  -ب

 املتنحية  سجل النسب لدراسة االختالالت الوراثية 
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 تزوج رجل حامل ملرض تاي ساكس  مثال :ـ 

 من سيدة حاملة للمرض  حسب املخطط    

فرس سجل النسب موضحًا سبب اإلصابة لبعض 

 األبناء دون البعض 

 التفسري  

األبوان حامالن للمرض فيكون الرتكيب  -1

    A aاجليني هلم  

 

                    

 

 

 

 

 

 

Aa                     Aa                                                           Aa 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 األبناء الذكور واإلناث التي مل يظهر عليهم أعراض املرض من املحتمل  -1  مالحظات 

 ( ألن الصفة متنحية   Aa (  أو )  AAأن يكون الرتكيب اجليني نقي )    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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AA AA
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aa 

 ال يوجد تركيب أخر 
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  مالحظات عند دراسة سجل النسب لالختالالت السائدة مثل

 عدم نمو الغضاريف ) القزامة(مرض  –هنتنجتون      ج مرض  –ب          تعدد األصابع -أ

 من الشكل األعىل نجداآليت 

 أن األم يف اجليل األول مصابة  ) جيل األباء (  -1

  (     A )  واملسئول عن اإلصابة أليل سائد 

 وتظهر الصفة بوجود أليل واحد سائد عىل األقل

 من املحتمل أن يكون الرتكيب اجليني نقي او هجني  

 (   ( aaيكون الرتكيب اجليني له   األب سليم  -2

 يكون كل شخص سليم حيمل جينات متامثلة  -3

 ( ⃓ يف اجليل األول    ) 2نالحظ من الشكل أن األنثي رقم  -4

  (  Aa) أو   ( AAمن المحتمل أن يكون التركيب الجيني لها ) 

 في الجيل الثاني  4و  3لعدم ظهور المرض لدى  األبناء  نتأكد من أنها هجينة  -5

 في الجيل الثاني (  7و  6نالحظ أن األباء الغير مصابة  )  -6

 ينجبا أبناء غير مصابين 

 

  الوراثي السائد  االختاللجل النسب لدراسة س
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  االختالالتع ـــــوقت

 يتم توقع االختالالت الوراثية يف حالة االحتفاظ بسجالت النسب للعائالت  -1

 تصعب دراسة علم الوراثة البرشية   -2

 ألن العلامء مرتبطني بالوقت والرتبية األخالقية 

 

 


