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الفصل االول :وراثة الصفات
كيف تؤثر الوراثة في حياتنا ؟
إن الصفات التي نرها للكائنات الحية ومنها االنسان ماهي إال ترجمة للصفات الوراثية التي يمتلكها الفرد والتي يرثها الفرد
من أبويه
مقدمة
فسر لماذا اهتم العرب منذ القدم بالخيول العربية األصيلة ؟
وذلك للحفاظ على انسابها وصفاتها.
كيف اهتم العرب منذ القدم بالخيول العربية األصيلة؟
وذلك عن طريق تكثيرها من سالالت الخيول المميزة بالشكل والقوة وعدم اختالطها بالسالالت األخرى
يعد اهتمام العرب بتكثير الخيول من التطبيقات العملية لمبادئ علم الوراثة التي وضعها العالم النمساوي غريغور مندل.

أوال  :الوراثة المندلية
الذي يتحكم في ظهور الصفة الوراثة الجينات .
ولكل جين شكلين يسمى كل منها األليل وهما :
أ  -أليل سائد يكتب بحرف كبير
ب  -أليل متنحي يكتب بحرف صغير
األليل  :هو أحد أشكال جين ما يتحكم في صفة وراثية معينة وقد يكون سائد او متنحي.
أما انواع الصفات فلها نوعين :
أ -الصفة النقية ( متماثلة األليالت
ب -الصفة الغير نقية ( غير متماثلة األليالت :الذي يحمل أليلين مختلفين لنفس الصفة
الطرز الجينية  :هي األليات المحمولة على (  , DNAبحيث تحتوي كل صفة على أليلين على األقل للصفة الواحدة مثل ( Tt , tt
الطرز الشكلية  :هو ما يظهر على الفرد من صفات مظهرية وذلك ترجمة للعوامل الجينية المحمولة على الكروموسومات  .مثل نبات طويل
أو بذوره ملساء.....

التلقيح الذاتي  :هو عملية تلقيح في نفس الزهرة اي ان لكال األبوين نفس الطرز الجينية للصفات
التلقيح الخلطي  :هي عملية تلقيح تحدث بين زهرتين مختلفتين يمكن ان يكون لهما طرز جينية متماثلة او مختلفة للصفة.
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قانون مندل األول  :قانون انعزال الصفات

درس العالم النمساوي غريغور مندل آلية توارث صفة وراثية واحدة لنبات البازيالء
واختارمندل صفة طول الساق:
الخطوات التي اتبعها العالم مندل في تجاربته
 -1اختيار ساللة نقية للصفات المتضادة للصفة المراد دراستها إلجراء التلقيح.
 -2عمل تلقيح بين الصفتين المتضادتين لينتج أفراد الجيل األول (  ) F1جميعها طويلة الساق تحمل الطراز الجيني (Tt
خطوات تجربة مندل :
 . 1لقح مندل نبات طويل الساق ( نقي مع نبات قصير الساق ( نقي .
 . 2ظهرت أفراد الجيل األول (  F1جميعها طويلة الساق نسبة . % 111
:
تجربة مندل بالرموز
نبات طويل الساق ( نقي ) * نبات قصير الساق ( نقي )
:
الطرز الشكلية لآلباء
tt
*
TT
:
الطرز الجينية لآلباء
t
*
T
:
أنواع الجاميتات لآلباء
Tt
الطرز الجينية لألبناء (:)F1
الطرز الشكلية لألبناء ( : )F1طويلة الساق غير نقية بنسبة . % 011
مالحظات من التجربة
 -1أن كل فرد من األفراد الناتجة أخذ أليل واحد من كال األبوين
 -2ان الطراز الشكلي الناتج لألفراد هو طول الساق بحيث أنه ظهر تاثير أليل طول الساق ولم يظهر تأثير أليل القصر
أهم مالحظات مندل :
قانون مندل األول ( قانون انعزال الصفات )  :تنفصل أزواج األليات المتقابلة عن بعضها البعض عند تكوين الجاميتات
في عملية االنقسام المنصف .
مبدأ السيادة الوراثية( السيادة التامة )  :و ينص على انه إذا يظهر تأثير األليل السائد على الصفة واليظهر تاثير األليل
المتنحي وذلك عند اجتماعهما.
الصفة
لون األزهار
موقع الزهرة
لون البذور
شكل البذور
لون القرون
شكل القرون
طول الساق

الصفة السائدة
ارجواني
محوري
اصفر
أملس
اخضر
ممتلئ
طويل

الصفة المتنحية
ابيض
طرفي
اخضر
مجعد
اصفر
مجعد
قصير
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مالحظات هامة في حل أسئلة الوراثية
 -0إذا كانت جميع أفراد الجيل الناتجة تحمل الصفة السائدة (  %111صفة سائدة نستنتج أن احد األبوين يحمل الصفة
السائدة بشكل نقي ( TTواألب اآلخر إما أن يكون نقي أو غير نقي أو متنحي .
 -2إذا كانت النسبة بين أفراد الجيل الناتجة  1 : 3نستنتج أن كال األبوين غير نقيين (. Tt
 -3إذا كانت النسبة بين أفراد الجيل  1 : 1نستنتج أن احد األبوين غير نقي ( Ttواآلخر يحمل الصفة المتنحية (. tt
 -4إذا كانت جميع أفراد الجيل تحمل الصفة المتنحية يدل على أن كال األبوين يحمل الصفة المتنحية .

أمثلة :
مثال  : 0اجري تلقيح بين نباتي بازيالء احدهما ابيض األزهار واآلخر مجهول الطراز الشكلي فنتجت أفراد جميعها
ارجواني األزهار  .إذا علمت أن أليل األزهار األرجوانية (  ) Rسائد على أليل األزهار البيضاء (  . ) rاكتب الطرز
الجينية المحتملة لألبوين .
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  : 2اجري تلقيح بين نباتي بازيالء وكانت األفراد الناتجة باألعداد التالية  080 :نبات قصير و  081نبات طويل
الساق  .إذا علمت أن أليل طول الساق (  ) Tسائد على أليل قصر الساق (  .) tاكتب الطرز الجينية المحتملة لألبوين .
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  : 3أجري تزاوج بين ذكر ذبابة فاكهة ( ذبابة الخل ) طويل الجناح ساللة نقية سائدة مع ذبابة ضامرة الجناح .
ثم أجري تزاوج بين أفراد الجيل األول  .المطلوب :
 -0الطرز الجينية والشكلية ألفراد الجيل األول .
 -2الطرز الجينية والشكلية ألفراد الجيل الثاني .
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  : 4تزوج رجل عيناه بني اللون ( ساللة غير نقية ) من امرأة عيناه ازرق اللون  .اذا علمت أن أليل لون العيون
البنية (  ) Eسائد على أليل لون العيون الزرقاء (  ) eالمطلوب :
 -0الطرز الشكلية ألفراد الجيل األول .
 -2ما هي نسبة ظهور اللون األزرق في األفراد الناتجة .
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
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قانون مندل الثاني  :قانون التوزيع الحر
وبعد ذلك أجرى تجارب كثيرة لدراسة آلية توارث صفتين معا
تجربة مندل :
 -1قام مندل بدراسة زوج من الصفات متقابلة وهما لون القرون وشكل البذور .
 -2لقح مندل نبات خضراء القرون ملساء البذور ( ساللة نقية لكال الصفتين مع نبات أصفر القرون بذوره مجعدة .
فظهرت أفراد الجيل األول جميعها خضراء القرون ملساء البذور .
 -3عمل مندل تلقيح ذاتي بين أفراد الجيل األول فظهرت أفراد الجيل الثاني بالنسب التالية :
 11/9نبات خضراء القرون ملساء البذور 9 ( .
 11/3نبات خضراء القرون مجعدة البذور 3 ( .
 11/3نبات صفراء القرون ملساء البذور 3 ( .
 11/1نبات صفراء القرون مجعدة البذور 1 ( .
النسبة الناتجة هي

1 : 3 : 3 :9

:
تجربة مندل بالرموز
نبات اخضر القرون املس البذور ( نقي ) * نبات اصفر القرون مجعد البذور ( نقي )
:
الطرز الشكلية لآلباء
ggrr
*
GGRR
:
الطرز الجينية لآلباء
gr
*
GR
:
أنواع الجاميتات لآلباء
GgRr
الطرز الجينية لألبناء (:)F1
الطرز الشكلية لألبناء ( : )F1اخضر القرون ملساء البذور غير نقية للصفتين بنسبة . % 011
أما عند تلقيح افراد الجيل االول ذاتيا ينتج ما يلي :
 :نبات اخضر القرون املس البذور ( غيرنقي ) * نبات اخضر القرون املس البذور ( غيرنقي )
الطرز الشكلية لآلباء
GgRr
*
GgRr
:
الطرز الجينية لآلباء
GR, Gr, gR , gr
*
GR, Gr, gR , gr
:
أنواع الجاميتات لآلباء
الطرز الجينية والشكلية لألبناء (:)F2
الجاميتات
GR
Gr
gR
gr
GR
GGRR
GGRr
GgRR
GgRr
اخضر القرون املس

اخضر القرون املس

اخضر القرون املس

اخضر القرون املس

Ggrr

GgRr

GGrr

GGRr

اخضر القرون مجعد

اخضر القرون املس

اخضر القرون مجعد

اخضر القرون املس

ggRr

ggRR

GgRr

GgRR

اصفر القرون املس

اصفر القرون املس

اخضر القرون املس

اخضر القرون املس

ggrr

ggRr

Ggrr

GgRr

اصفر القرون مجعد

اصفر القرون املس

اخضر القرون مجعد

اخضر القرون املس

Gr
gR
gr

وبهذا استنتج مندل أن الكروموسومات تنفصل وما تحمله من أليالت في عملية االنقسام المنصف عند تكوين الجاميتات .
اي انه ليس شرط توريث األليالت الصفة السائدة او المتنحية معا في الجاميتات.
قانون مندل الثاني  :ينفصل أليال كل صفة وراثية ويتوزعان بصورة مستقلة عن أليالت الصفات األخرى عند تكوين
الجاميتات في عملية اإلنقسام المنصف .
أهمية التوزيع العشوائي  :يعد مصدرا للتنوع الوراثي للكائنات الحية.

5

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي هاتف 9192996911

يمكن استخدام هذا القانون عند تعدد الصفات الوراثية على نفس الكروموسوم مثل شكل البذور لنبات البازيالء ولون
البذور اليجاد عدد الجاميتات المختلفة التي ينتجها الفرد
عدد الجاميتات = (  2ن حيث ن هو عدد األليالت الغير متماثلة في الطراز الجيني لآلباء .
مثال  :اكتب عدد الطرز الجينية للجاميتات إذا كان الطراز الجيني لآلباء كما يلي :
الطرز الجينية للجاميتات
الرقم الطراز الجيني لآلباء عدد الجاميتات
(1 = 1 2
1
R
RR
1
(2 = 2
2
T R, Tr
T TRr
2
(4 = 2
3
T R, Tr , t R, tr
TtRr
(1 = 1 2
4
tr
ttrr
5
TtRrSs

الطرق التي يمكن من خاللها حل اسئلة الوراثة فهي كما يلي :
الطرقة األولى  :بعض النسب الجاهزة عند دراسة صفتين معا :
النسبة
1:3:3:9
1:1:1:1
1:1:3:3
نفس الصفتين
السائدتين %111
نفس الصفتين
المتنحيتين %111

مثال
الحالة
سائد غير نقي لكال الصفتين * سائد غير نقي لكال الصفتين
TtRr * TtRr
سائد غير نقي لكال الصفتين * متنحي لكال الصفتين
TtRr * ttrr
سائد غير نقي لكال الصفتين * سائد غير نقي لصفة و متنحي لصفة األخرى
TtRr * Ttrr
سائد نقي لكال الصفتين * سائد نقي لكال الصفتين
TTRR * TTRR
سائد نقي لكال الصفتين * سائد غير نقي لكال الصفتين
TTRR * TtRr
سائد نقي لكال الصفتين * متنحي لكال الصفتين
TTRR * ttrr
متنحي نقي لكال الصفتين * متنحي نقي لكال الصفتين
ttrr * ttrr

الطريقة الثانية  :وعند عدم وجود هذه النسب يمكن حل األسئلة والتمارين عند وجود صفتين أو أكثر باحتساب نسبة
كل صفة على حدا ومعرفة الطرز الجينية لألبوين ثم دمجها مع الصفة األخرى بما يناسبها في الحل .
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* أمثلة على قانون مندل الثاني :
مثال  : 1إذا حدث تلقيح بين نبات بازيالء طويل الساق ارجواني األزهار واآلخر غير معروف الطراز الجيني  .فنتجت
األفراد التالية :
طويلة أرجوانية  , 11طويل بيضاء  , 15قصيرة أرجوانية  , 1قصيرة بيضاء 5
إذا علمت أن أليل طول الساق ( Tسائد على أليل قصر الساق ( tوان أليل لون األزهار األرجوانية ( Rسائد على
أليل لون األزهار البيضاء ( . rالمطلوب :
 -1الطرز الجينية لألبوين .
 -2الطراز الشكلي لألب المجهول
 -3الطرز الجينية ألفراد الجيل الناتج .
 4احتمالية ظهور نبات طويل الساق ابيض األزهار .
 -5فسر سبب ظهور هذه النسب .
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  : 2عند تلقيح نبات بازيالء طويل الساق اصفر البذور ( غير نقي للصفتين مع نبات بازيالء مجهول الطراز
الجيني ظهرت النتائج اآلتية  % 55نباتات طويلة الساق صفراء البذور  % 25 ,نباتات طويلة الساق خضراء البذور .
إذا علمت أن أليل طول الساق ( Tسائد على أليل قصر الساق (  tوان أليل لون البذور الصفراء ( Yسائد على أليل
لون البذور الخضراء ( . yالمطلوب :
 -1الطرز الجينية لألبوين .
 -2الطرز الجينية والشكلية ألفراد الجيل الناتج .
 -3احتمالية ظهور نبات طويل الساق .
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................

مثال  : 3ما الطرز الجينية ألفراد الجيل األول والثاني الناتجة من تلقيح نباتين احدهما احمر األزهار طويل
الساق أملس البذور طرازه الجيني  RRTTSSواآلخر ابيض األزهار قصير الساق مجعد البذور طرازه
الجيني . rrttss
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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مثال  ( : 4وزاري  2114يشير مربع بانيت المجاور إلى توارث صفتي طول الساق وموقع األزهار في نبات البازيالء
فإذا رمزنا ألليل طول الساق ( Tالسائد على أليل قصر الساق (, tوأليل األزهار المحورية ( Aالسائدة على أليل
الطرفية ( aالمطلوب:
 -1ما الطرز الجينية والشكلية لألبوين للصفتين معا .
 -2ما الطراز الجيني للجاميت (رقم  1والنباتات
الجاميتات
1
TA
رقم (  3 , 2للصفتين معا
 -3ما احتمالية الحصول على نبات قصير محوري األزهار .
2
T TAa
T tAa
...............................................................
...............................................................
قصير
..............................................................
طرفي
3
..............................................................
مثال  ( : 5وزاري  2112اجري تلقيح بين نباتي بازيالء وجمعت البذور الناتجة فكانت النتائج كما يلي :
⅜ نباتات ملساء القرون بيضاء األزهار
⅜ نباتات ملساء القرون أرجوانية األزهار
⅛ نباتات مجعدة القرون بيضاء األزهار
⅛ نباتات مجعدة القرون أرجوانية األزهار
فإذا رمزنا ألليل القرون الملساء ( Rوألليل القرون المجعدة ( rورمزنا ألليل األزهار األرجوانية ( Aوألليل األزهار
البيضاء ( aالمطلوب :
 -1ما الطرز الجينية والشكلية لكال النباتين ( للصفتين معا ؟
 -2ما الطرز الجينية للنباتات الناتجة من هذا التلقيح ؟
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  ( : 1وزاري  2112اجري تلقيح بين نباتي بازيالء احدهما قصير الساق مجعد البذور  ,وكانت أفراد الجيل األول
كما يلي  92 ( :طويل الساق أملس البذور  91 (,قصير الساق مجعد البذور  31 ( ,طويل الساق مجعد البذور ,
(  29قصير الساق أملس البذور  .إذا علمت أن أليل البذور الملساء ( Rسائد على أليل البذور المجعدة ( , rوأليل
طول الساق ( Tسائد على أليل قصر الساق ( . tالمطلوب :
 -1ما الطرز الجينية للنباتين األبوين ( للصفتين معا .
 -2ما الطرز الشكلي لنبات البازيالء ( األب اآلخر للصفتين معا .
 -3ما احتمالية ظهور نبات بازيالء طويل الساق من بين جميع أفراد الجيل األول .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  (:5وزاري  2113يتحكم في ظهور الشعر القصير في األرنب أليل سائد (  , Dويتحكم في ظهور الشعر الطويل
أليل متنحي (  dويتحكم في ظهور الشعر األسود أليل سائد (  Bويتحكم في ظهور الشعر البني أليل متنحي ( , b
تزوجت أنثى شعرها قصير اسود غير نقية للصفتين مع ذكر شعره قصير بني نقي للصفتين  .حسب التوزيع الحر:
 -1اكتب الطرز الجينية للصفتين معا لألفراد الناتجة من التزاوج .
 -2ما احتمالية ظهور أرنب يحمل الطراز الجيني (  DdBbمن بين جميع األفراد الناتجة .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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ثانيا  :الوراثة الصفات الغير مندلية
الصفات غير مندلية  :هي صفات وراثية تتوارث بأنماط مختلفة عن الوراثه المندلية بقانونيها ( األول أوالثاني
أمثلة على الصفات غير مندلية :
 -3الصفات المرتبطة بالجنس.
 -1السيادة المشتركة واألليات المتعددة -2 .الصفات متعددة الجينات .
 -5الجينات المرتبطة
 -4الصفات المتأثرة بالجنس .
 -1السيادة المشتركة واألليات المتعددة
تعريف  :نمط وراثي يحدث عندما ال يسود أليل على آخر  ,ويظهرتأثيرهما معا في الطراز الشكلي للكائن الحي.
ج -السيادة المشتركة
ب -عدد األليالت
هنا يوجد ثالث حاالت مرتبطة للتوريث أ -تعدد األليالت
وتظهر هذه الوراثة في فصائل الدم لدى اإلنسان حيث يوجد أربع أنواع للفصائل وهي ( A , B , AB , O
أ -تعدد الجينات  :بحيث يوجد أكثر من أليلين يتحكم بالصفة فهناك ثالث أنواع من األليالت وهي :
 -1أليل (  ( IAوهوأليل سائد يتحكم في تكوين مولد الضد نوع  Aعلى سطح كريات الدم الحمراء.
 -2أليل (  ( IBوهوأليل سائد يتحكم في تكوين مولد الضد نوع  Bعلى سطح كريات الدم الحمراء.
 -1أليل (  ( iوهو أليل متنحي يتحكم في عدم تكوين مولدات الضد على سطح كريات الدم الحمراء.
ب -عدد األليات للفرد  :يحتاج الفرد إلى أليلين فقط .
ج -السيادة المشتركة  :وهو أن كل أليل من األليلين المتقابلين لصفة معينة يسود سيادة تامة ( تظهر صفة األليلين معا
كما هو الحال عن اجتماع األليلين  IB , IAففي هذه الحالة تظهر فصيلة الدم نوع ( ) AB
مالحظة :
 -0يجب التذكير بوجد السيادة التامة في التوريث كما هو مالحظ في أنواع أليالت بحيث أن أليلين  I , Iسائدين بحيث
يسود كلهما على أليل المتنحي ( . i
 -2أن توريث العامل الريزيسي (  ) Rhسيادة تامة حيث أن أليل وجود العامل الريزيسي (  Dسائد على عدم وجود
العامل الريزيسي (  , dحيث أن وجود العامل الريزيسي يعمل على وجود مولد الضد الذي يجعل الدم موجبا (  +أما
عدم وجودة يعمل على عدم وجود مولد الضد مما يجعل الدم سالبا (-
A

B

س وضح المقصود بمولد الضد ؟
تعريف مولد الضد ( االنتجين )  :وهي عبارة عن بروتينية سكريات توجد على سطح الغشاء خاليا الدم الحمراء .
 كما توجد األجسام المضادة في بالزما الدم .
تعمل األجسام المضادة على االتحاد بمولد الضد من النوع نفسه عند وجودهما معا في الدم وبذلك يحدث تخثر للدم  ,فلذلك
يجب أن يكون مولد الضد مختلف عن نوع األجسام المضادة في الشخص نفسه الحظ الجدول :
فصيلة الدم
A
B
AB
O

الطراز الجيني
IA IA , IAi
IB IB, IBi
IA IB
ii

مولد الضد
A
B
AوB
ال يوجد مولدات ضد

األجسام المضادة
Anti-B
Anti-A
ال توجد أجسام مضادة
 Anti-Aو Anti-B
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س  : 0فسر وجود نمطين من السيادة المشتركة والتامة في وراثة فصائل الدم لدى اإلنسان ؟
السيادة التامة بحيث أن األليلين  IB , IAسائدين بحيث يسود كلهما على األليل المتنحي (  iعند اجتماعهما معه .
السيادة المشتركة  :وذلك عند اجتماع األليلين  IB , IAففي هذه الحالة تظهر صفتا األليلين معا تظهر فصيلة الدم ( ) AB
س  : 2لماذا استخدمت الرموز (  ) IB , IAبهذه الطريقة في فصائل الدم .
وذلك الن األليل  IAسائد ويتسبب في ظهور مولد الضد نوع  , Aواألليل  IBسائد ويتسبب في ظهور مولد الضد نوع B

*أمثلة على وراثة فصائل الدم (السيادة المشتركة واألليالت المتعددة ) :
مثال  : 1تزوج شاب فصيلة دمه  ( Aغير متماثل األليالت من أنثى فصيلة دمها  ABالمطلوب :
 -1اذكر الطرز الجينية لألبوين .
 -2اذكر الطرز الجينية المحتملة لألبناء .
 -3اذكر احتمالية أنجاب طفل فصيلة دمه O
 -4اذكر احتمالية إنجاب أنثى فصيلة دمها A
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  : 2إذا تزوج شاب فصيلة دمه  Bمن أنثى فصيلة دمها  Aوكان والد الشاب فصيلة دمه  Oوكان والدا الفتاة فصيلة
دمهم  . ABالمطلوب :
 -1اذكر الطرز الجينية لألبوين .
 -2اذكر الطرز الجينية لكل من والد الفتاة ووالد الشاب .
 -3اذكر الطرز الجينية المحتملة لألبناء.
 -4اذكر الطرز الجينية المحتملة لوالدة الشاب .
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  ( : 3وزاري  2111تزوج رجل ازرق العينين فصيلة دمه (  , Bوفصيلة دم والدته (  , Oمن فتاة عسلية
العينين فصيلة دمها (  , Oولون عيني والدها ازرق  ,فإذا علمت أن أليل لون العيون العسلي (  Rسائد على أليل لون
العيون الزرقاء (  rوأليل مولد الضد (  IBسائد على أليل غياب مولد الضد (  , iالمطلوب :
 -1اكتب الطرز الجينية لألبوين للصفتين معا .
 -2ما الطرز الجينية المحتملة لألبناء للصفتين معا .
 -3ما احتمال إنجاب األبوين طفل عسلي العينين وفصيلة دمه (  oمن بين جميع االحتماالت الممكنة .
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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مثال  : 4إذا تزوج رجل فصيلة دمه (  A+غير متماثل األليالت للصفتين  ,من أنثى فصيلة دمها (  , O-إذا علمت أن
أليل وجود العامل الريزيسي (  Dسائد على أليل عدم وجود العامل الريزيسي (  . dالمطلوب :
 -1الطرز الجينية لألبوين للصفتين معا .
 -2الطرز الجينية المحتملة لألبناء للصفتين معا .
 -3احتمالية إنجاب ذكر فصيلة دمه ( . A-
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  : 5ادعت امرأة أبوة رجل لطفلها  .وعند فحص فصائل الدم كانت كما يلي  :الرجل  ABوالمرأة  Aوالطفل . O
هل يمكن للطبيب الشرعي نفي ذلك  .علل ذلك وراثيا .
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  : 1هل يمكن لعائلة ما إنجاب أطفال لهم فصائل الدم جميعها  .فسر ذلك .
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  :5اذا حدث تلقيح بين نباتي كاميليا احدهما أحمر األزهار ( نقي مع أخر بيضاء األزهار ( نقي اذا رمزنا ألليل
لون األزهار الحمراء السائد  CRورمزنا ألليل لون األزهار البيضاء  CWالمطلوب:
 -1اذكر الطرز الجينية لالبوين
 -2اذكر الطرز الجينية الفراد الجيل االول والثاني.
 -3اذكر احتمالية ظهور نباتات بيضاء في افراد الجيل الثاني .
 -4ماهي النسبة الناتجة لكل لون لالزهار في افراد الجيل الثاني.
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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 -2الصفات متعددة الجينات ( الجينات المتراكمة
تعريف  :صفة تنتج من جينات عدة اذا يؤثر كل جين في الطراز الشكلي للصفة في الفرد.
 يتحكم في وراثة مثل هذه الصفات أكثر من جين .
 تمتاز هذه الصفات بوجود عدة طرز شكلية متفاوتة ( متدرجة
من األمثلة على ذلك لون الجلد عند اإلنسان بحيث يتحكم بها ثالث جينات منها ثالث أليالت سائدة ( ) A , B ,Cتعمل
على إنتاج صبغة الميالنين في الجلد وثالث أليالت متنحية ( ) a , b ,c

لون الجلد عند اإلنسان :






يتحكم بلون الجلد والشعر عند اإلنسان صبغة الميالنين التي تعطي اللون الغامق للجلد وعند غيابها يصبح فاتحا .
وهناك ست أليالت للتحكم بهذه الصبغة .
كلما زادت األليالت السائدة تعطي اللون الغامق للجسم (. AABBCC
كلما قلت أالليات السائدة ( زادت المتنحية تعطي اللون الفاتح للجسم ( . aabbcc
األشخاص الذي يمتلكون نفس درجة اللون يمتلكون نفس العدد من أليالت السائدة مثال  AABBccيشبه  aaBBCCو
...... AaBbCCوهكذا

*أمثلة على وراثة الجينات المتعددة الغير

متقابلة :

مثال  : 0فسر سبب تفاوت الناس بلون الجلد.
بسبب إن وراثة لون الجلد عند اإلنسان من الصفات التي يتحكم بها عدة جينات (الصفات متعددة الجينات أوالمتراكمة .
مثال  : 2اذكر ثالث طراز جينة مختلفة يعطي نفس لون الجلد لشخص طرازه الجيني  AABbcc؟
..............................................................................................................................
مثال  : 3في وراثة لون الجلد في اإلنسان رتب الطرز الجينية حسب درجة لون البشرة من االغمق الى األفتح.
AABBCC – AABBcc - aabbcc – AABbcc
...............................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………
 ( : 4وزاري ) قارن بين وراثة صفة فصائل الدم حسب نظام ( )ABOووراثة صفة لون الجلد في اإلنسان من حيث
 -2عدد الجينات المسؤولة عن كل صفة
 -0عدد وانواع األليالت
 -3تأثير كل نوعي الوراثة على ظهور الصفة .

عدد الجينات للصفة

فصائل الدم
ثالث أليالت
A
I , IB ,i
جينين ( زوج من األليالت

لون الجلد
ست أليالت
أليالت سائدة ( A,B,Cو أليالت متنحية (a,b,c
ثالث ازواج من الجينات ( ست أليالت

وجه المقارنة
عدد وأنواع األليات

نوع الوراثة

سيادة مشتركة وأليالت المتعددة

الصفات متعددة الجينات
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تحديد الجنس
 عند اغلب الحيوانات يوجد مجموعتين من الكروموسومات :
أ -الكروموسومات الجسمية  :وهي عبارة عن أزواج متماثلة في الشكل والعدد عند الذكور واإلناث ولها القدرة
على حمل الجينات التي تتحكم بالصفات الوراثية .
ب -الكروموسومات الجنسية  :وهي عبارة عن زوج من الكروموسومات تتحكم بجنس الفرد ( ذكر أو أنثى .

بعض المالحظات ( لإلنسان ) :
 -1عند اإلنسان يوجد  23زوج من الكروموسومات (  41كروموسوم

حيث :

يوجد  22زوج ( 44كروموسوم جسمية  ,وزوج واحد (كروموسومين الجنسية .
 -2هناك نوعين من الكروموسومات الجنسية وهي . X , Y
 -3تمتلك األنثى نوع واحد من الكروموسومات الجنسية وهو  Xحيث يكون الطراز الكروموسومي لها هو ( . XX
 -4يمتلك الذكر نوعين من الكروموسومات الجنسية وهي( X , Yحيث ويكون الطراز الكروموسومي له هو (. XY
 -5إذا امتلك اإلنسان الكروموسوم  Yيكون ذكر وإذا لم يمتلكه تكون أنثى .
 -1يستطيع الذكر في اإلنسان تحديد الجنس وذلك ألنه يمتلك كروموسومين مختلفين فعند توريثه للجاميت الذي يحتوي على
الكروموسوم ( X

فان جنس المولد يكون أنثى  ,وعند توريثه للجاميت الذي يحتوي على (  Yيظهر ذكر .

آلية توريث الجنس عند اإلنسان:
من المخطط يتضح لنا:
أن نسبة كل إنجاب هي  % 51ذكور و  %51إناث
أو ½ ذكور و ½ إناث

الجاميتات
X
X

أنثى XX

الذكر XY
X
Y
XX
XY
أنثى
ذكر
XX
XY
أنثى
ذكر

 الجدول التالي يوضح الطرز الكروموسومية لوارثة الجنس عند بعض الكائنات الحية :
الطرز الكروموسومية
الكائن الحي
األنثى
الذكر
اإلنسان
XX
XY
ذبابة الفاكهة ( الخل
XX
XY
الطيور
XY
XX
فسر ما يلي :
 -1في اإلنسان الذي يحدد الجنس هو الذكر .
وذلك ألنه يمتلك نوعين من الكروموسومات هما X , Y
 -2األنثى في الطيور هي التي تحدد الجنس .
وذلك الن األنثى في الطيور تمتلك نوعين من الكروموسومات الجنسية  Xو . Y
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 -3الصفات المرتبطة بالجنس :
تعريف  :هي صفة يتحكم بها جين محمول على الكروموسوم الجنسي (  Xأو ( . Y
مالحظة  :إن الكروموسوم  Xاكبر حجما وله القدرة على حمل جينات أكثر من الكروموسوم الجنسي  Yالذي يحمل عدد
قليل من الجينات.
بعض الصفات الوراثية المرتبطة بالجنس والمحمولة على الكروموسوم الجنسي : X
أ -صفة لون العيون في ذبابة الفاكهة
ب -صفة مرض نزيف الدم لدى اإلنسان .
ج -صفة مرض عمى األلوان عند اإلنسان .
أ -صفة لون العيون في ذبابة الفاكهة :
 أول من اكتشف حالة للصفات المرتبطة بالجنس هو العالم توماس مورغان عندما أجرى تجاربه على ذبابةالفاكهة لصفة لون العيون التي تمتاز بلون العيون الحمراء وعند ظهور ذكور بيضاء العيون عمل تزاوج بين
هذه الذكور وإناث حمراء ( متماثلة األليالت كما يلي :

مراحل تجربة العالم مورغان وتفسيرها :
نتائج افراد الجيل األول :
:
الطرز الشكلية لآلباء
:
الطرز الجينية لآلباء
:
أنواع الجاميتات لآلباء
الطرز الجينية لألبناء (:)F1
الطرز الشكلية لألبناء (: )F1

أنثى ذبابة حمراء العيون ( نقي ) * ذكر ذبابة بيضاء العيون
XrY
*
XRXR
Xr , Y
*
XR , XR
XRXr ,
XRXr ,
XRY ,
XRY
ذكر أحمر العينين

 ,ذكر أحمر العينين  ,أنثى احمر العينين  ,أنثى أحمر العينين

% 01
%01
الحظ مورغان أن جميع الذباب من الذكور واإلناث يحملون صفة لون العيون الحمراء في أفراد الجيل األول .

نتائج افراد الجيل الثاني :
:
الطرز الشكلية لآلباء
:
الطرز الجينية لآلباء
:
أنواع الجاميتات لآلباء
الطرز الجينية لألبناء (:)F2
الطرز الشكلية لألبناء (: )F2

أنثى ذبابة حمراء العيون ( غيرنقي ) * ذكر ذبابة حمراء العيون
XRY
*
XRXr
XR , Y
*
XR , Xr
XRXR ,
XRXr ,
XRY ,
XrY
ذكر أبيض العينين  ,ذكر أحمر العينين  ,أنثى احمر العينين  ,أنثى أحمر العينين

% 20

%20

% 01

الحظ مورغان أن جميع الذين يحملون صفة لون العيون البيضاء في أفراد الجيل الثاني هم الذكور .
بعض االستنتاجات المهمة :
 -1يحتاج الذكر ألليل متنحي واحد لكي تظهر الصفة المتنحية  ,حيث انه يحصل على أليل الصفة المتنحية من أمه
وبذلك فان نسبة ظهورها عند الذكور اكبر .
 -2تحتاج األنثى إلى أليلين متنحيين لكي تظهر الصفة المتنحية ( أحدهما يأتي من األب واآلخر من األم .
ذكر
أنثى
R
R R
X Y
أحمر العيون
X X
حمراء العيون
R r
X X
حمراء العيون
r
r r
XY
أبيض العيون
XX
بيضاء العيون
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 تنطبق وراثة صفة لون العيون عند ذبابة الفاكهة على صفتي مرض عمى األلوان ونزيف الدم عند اإلنسان حيث
أن كلهما يتسبب بظهورهما أليالت متنحية .
ب -صفة مرض نزيف الدم لدى اإلنسان :
 مرض وراثي نتيجة حدوث طفرة جينية ويحمل على الكروموسومي الجنسي . X
 أليل اإلصابة بالمرض أليل متنحي حيث يرمز ألليل عدم اإلصابة (  Hوهو سائد على أليل اإلصابة ( . h
 جدول يوضح الطرز الجينية لمرض نزيف الدم لإلنسان :
أنثى
غير مصابة
غير مصابة ( حاملة للمرض
مصابة

ذكر
H

H

X X
XHXh
XhXh

غير مصاب
مصاب

H

X Y
XhY

ج -صفة مرض عمى األلوان لدى اإلنسان :
 مرض وراثي يحمل على الكروموسومي الجنسي . X
 أليل اإلصابة بالمرض أليل متنحي حيث يرمز ألليل عدم اإلصابة (  Aوهو سائد على أليل اإلصابة ( . a
 جدول يوضح الطرز الجينية لمرض نزيف الدم لإلنسان :
أنثى
غير مصابة
غير مصابة ( حاملة للمرض
مصابة

ذكر
A

A

X X
XAXa
XaXa

غير مصاب
مصاب

A

X Y
XaY

مخطط الساللة  :هو مخطط يبين توارث الصفة الوراثية من اآلباء الى األبناء  ,ويستخدم في توقع الطرز الجينية والشكلية
لألفراد الناتجة من جيل الى آخر.
أهمية مخطط الساللة يمكن استخدام مخطط ساللة لتوقع الطرز الجينية والشكلية لألفراد الناتجة من جيل الى آخر
فسر ما يلي :
 ( -1وزاري  2115ال تنتقل األليالت المحمولة على الكروموسوم  Xمن االب إلى أبناءه الذكور .
الن األب يمنح أبناءه الذكور الكروموسوم  Yأما الكروموسوم  Xفانه يأتي من األم .
 ( -2وزاري  2112يكون عدد جينات الصفات المرتبطة بالجنس في الخاليا الجسمية للديك أكثر منها في الخاليا
الجسمية للدجاجة .
الن الديك يحمل الطراز الكروموسومي  XXفي حين أن الدجاجة الطراز الكروموسومي لها  XYومن المعرف أن اغلب
الصفات المرتبطة بالجنس فان الجينات المحمولة على الكروموسوم  Xال يكون لها جينات مقابلة على الكروموسوم . Y
 -3نسبة إصابة الذكور بمرض عمى األلوان أكبر .
يحتاج الذكر ألليل متنحي واحد لكي يصاب بالمرض أما األنثى تحتاج إلى أليلين لإلصابة بالمرض .
 -4فسر سبب اإلصابة بمرض عمى األلوان .
وجود أليل متنحي للمرض على الكروموسوم الجنسي  Xعند الذكر  ,اما االنثى نتيجة ووجود أليلين متنحيين للمرض على
الكروموسومين الجنسيين . X
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*أمثلة على وراثة الصفات المرتبطة بالجنس :
مثال  ( 1وزاري  2112اجري تزاوج بين أثنى ذبابة فاكهة حمراء العينين أجنحتها ضامرة (نقي للصفتين  ,وذكر ذبابة
فاكهة أبيض العينين أجنحتها طبيعية غير نقية  .فإذا علمت إن أليل صفة العيون الحمراء ( Rسائد على أليل العيون
البيضاء ( , rوان أليل صفة األجنحة الطبيعية ( Tسائد على أليل األجنحة الضامرة ( . tالمطلوب :
 -1اذكر الطرز الجينية لألبوين ( للصفتين معا .
 -2ما هو الطراز الشكلي والجيني لألبناء ( للصفتين معا .
 -3ما احتمالية إنجاب إناث ذوات أجنحة ضامرة بين األفراد الناتجة .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  ( : 2وزاري  2111تزوج شاب فصيلة دمه (  , Oوالدته مصابه بمرض العمى اللوني  .من فتاة فصيلة دمها
(  ABغير مصابة بالعمى اللوني  ,والدها مصاب بالعمى اللوني  .إذا علمت أن أليل عدم اإلصابة بمرض العمى اللوني
( Rسائد على أليل اإلصابة بالعمى اللوني ( . rالمطلوب :
 -1ما الطرز الجينية (للصفتين معا لكل من الشاب والفتاة .
 -2ما الطراز الجيني لصفة عمى األلوان لكل من والدة الشاب و والد الفتاة .
 -3ما فصائل الدم المحتملة ألبناء الشاب والفتاة .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  : 3يبين المخطط التالي شجرة تمثل توريث صفة نزيف الدم
1
إذا علمت أن رمز المربع يدل على الذكور أما الدائرة لإلناث
وان الشكل المضلل باللون األسود يدل على أن
الشخص مصاب .أذا علمت أن أليل عدم اإلصابة ( H
2
وان أليل اإلصابة (  hالمطلوب
 - 1أذكر الطرز الجينية المحتملة لالفراد من الرقم ( 1الى 5
 -2مانوع الوراثة .
 -3كيف تفسر اصابة األنثى رقم ( 4
5
3
4
...............................................................................
....................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
مثال  : 4يبين المخطط التالي شجرة تمثل توريث صفة سائدة مرتبطة
1
بالجنس إذا علمت أن رمز المربع يدل على الذكور أما الدائرة لإلناث
وان الشكل المضلل باللون األسود يدل على أن
الشخص مصاب .أذا علمت أن أليل اإلصابة ( G
2
وان أليل عدم اإلصابة (  gالمطلوب
 - 1أذكر الطرز الجينية المحتملة لالفراد من الرقم ( 1الى 5
 -2مانوع الوراثة .
 -3كيف تفسر اصابة األنثى رقم ( 4
3
5
4
...............................................................................
....................................................................................
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مثال ( : 0وزاري  )2104تزوج شاب من فتاة طبيعية اإلبصار  ,والدها مصاب بمرض عمى األلوان  ,فولدت لهما طفلة
أنثى مصابة بمرض عمى األلوان  .فإذا رمزنا ألليل اإلبصار الطبيعي بالرمز (  Rوألليل اإلصابة بمرض عمى األلوان
بالرمز (  rالمطلوب :
 -1ما الطرز الجينية لكل من الشاب و الفتاة .
 -2ما الطرز الشكلية للذكور المحتمل إنجابهم .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  ( : 6وزاري  )2111يمثل الشكل جاميتات ألبوين  :حيث أن أليل لون الشعر األحمر (  Rسائد على أليل لون
الشعر األسود ( , rوأليل عدم اإلصابة بالعمى اللمني (  Dوأليل عمى األلوان )  dصفة مرتبط بالجنس.المطلوب :
 - -1اذكر الطرز الجينية لألبوين ( للصفتين معا .
 -2ما هو الطراز الشكلية لكال األبوين ( للصفتين معا .
 -3ما الطراز الشكلي للفرد رقم (  1بالجدول .
 -3ما احتمالية إنجاب الطراز الشكلي الذي يمثله الرقم (  2في الجدول .
D
الجاميتات
RX
RY
rXD
ry
D
(1
RX
d
(2
RX
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  ( : 1وزاري  )2116تزوج رجل فصيلة دمه (  Bمصاب بعمى األلوان من فتاة  ,فأنخابا طفلين ذكرين :
األول فصيلة دمه (  ABومصاب بعمى األلوان  ,والثاني فصيلة دمه (  Oوغير مصاب بالمرض  .أذا علمت أن أليل
عدم اإلصابة بالعمى اللوني (  Hوان أليل اإلصابة بالمرض (  hالمطلوب :
 -1اذكر الطرز الجينية لألبوين والطفلين ( للصفتين معا .
 -2اذكر احتمالية إنجاب أنثى .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
مثال  : 8اذا تزوج ديك مخطط الريش باألسود واالبيض عادي االرجل مع دجاجة مخططة الريش باالبيض زاحفة
االرجل  ,فاذا رمز ألليل صفة االرجل الزاحفة ( Aوألليل صفة االرجل العادية ( , aورمز ألليل صفة الشعر المخطط
باالبيض ( CWوألليل صفة الريش مخطط باألسود ( , CBواذا علمت ان صفة االرجل مرتبطة بالجنس  .المطلوب :
 -1مالطرز الجينية لكل من الديك والدجاجة للصفتين معا.
 -2ما الطرز الجينية المتوقعة لالفراد االناث ( الدجاجات الناتجة .
 -3ما احتمال ظهور ديوك مخططة الريش باالبيض واالسود عادية االرجل من بين االبناء جميعهم.
.....................................................................................................................................
......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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 -1الصفات المتأثرة بالجنس :
تعريف :هي صفات وراثية تحمل أليالتها على الكروموسومات الجسمية ويتأثر ظهورها بمستوى الهرمونات الجنسية
الذكرية في جسم اإلنسان أو الحيوان  ,مما يؤدي إلى اختالف نسب ظهورها بين الذكر واألنثى .
 وتأثير ذلك أ -اختالف نسب ظهورها بين الذكور واإلناث .
ب -األليل السائد في الذكور يكون متنحي عند اإلناث والعكس صحيح .
أمثلة على الصفات المتأثرة بالجنس  :أ -صفة الصلع المبكر عند اإلنسان ب -صفة وجود الذقن في بعض األغنام
أ -صفة الصلع المبكر عند اإلنسان:هذه الصفة متأثرة بالجنس بحيث أن  :األليل (  Zيسبب صفة الصلع و األليل ( H
يسبب وجود الشعر
 يكفي الذكر أليل (  Zلتظهر صفة الصلع لدية بعد سن البلوغ .
 أما االنثى فتحتاج الى أليلين (  Zلظهور صفة الصلع بعد سن البلوغ.
جدول يوضح الطرز الجينية لصفة الصلع المبكر عند اإلنسان:
األنثى
الذكر
الطراز الجيني
غير صلعاء
غير أصلع
HH
غير صلعاء
أصلع
ZH
صلعاء
أصلع
ZZ
ب -صفة وجود الشعر على الذقن في بعض األغنام:هذه الصفة متأثرة بالجنس بحيث أن  :األليل (  Dيسبب صفة وجود
شعر على الذقن ,أما أليل (  Sيسبب صفة عدم وجود الشعر على الذقن.
 يكون األليل (  Dسائد في الذكور ويكون متنحي عند اإلناث .
 يكون األليل (  Sمتنحي في الذكور ويكون سائد عند اإلناث .
جدول يوضح الطرز الجينية صفة وجود الشعر على الذقن في بعض المواشي:
األنثى
الذكر
الطراز الجيني
لها شعر على الذقن
له شعر على الذقن
DD
ليس لها شعر على الذقن
له شعر على الذقن
DS
ليس لها شعر على الذقن
ليس له شعر على الذقن
SS
ج -من الصفات المتأثرة بالجنس ايضا صفة وجود القرون عند بعض أنواع المواشي فيكون أليل وجود القرون  Dمتأثر
بوجود الهرمونات الذكرية  ,أما أليل عدم وجود القرون  Sغير متأثر بالهرمون الذكرية ( سائد عند األنثى )

فسر كل مما يلي :
 -0صفة الصلع سائدة عند الذكور ومتنحية عند اإلناث .
ألنها صفة متأثرة بالجنس حيث تكون الهرمونات الذكرية ضرورية لظهور تأثير أليل الصلع .
 -2يمكن إنجاب ذكر بشعر ألب أصلع .
الن الطفل يحمل الطراز الجيني ( HHبحيث ورث من والده أليل وجود الشعر( Hومن أمه أليل وجود الشعر (. H
 -3يمكن إنجاب ذكر أصلع ألبوين لهما شعر .
الن الطفل يحمل الطراز الجيني ( HZبحيث يكون والده طرازه الجيني ( HHويرث من والده أليل وجود الشعر(H
وتكون والدته طرازه الجيني ( HZويرث من والدته أليل عدم وجود الشعر(. Z
 -4يعطي الطراز الجيني غير متماثل الجينات لصفة وجود ذقن عند بعض المواشي طرازين شكليين مختلفين عند كل
من الذكر واألنثى ؟
الن صفة وجود شعر على الذقن صفة متأثرة بالجنس بحيث أن الطراز الجيني ( DSيكون لدى الذكور له شعر على الذقن
أما في األنثى قال يوجد لها شعر على الذقن .
 -0اختالف نسب توارث صفة الصلع عند اإلنسان بين الذكور واإلناث .
وذلك الن أليل الصلع ( Zسائد عند الذكور بينما يكون متنحي عند اإلناث .
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*أمثلة على وراثة الصفات المتاثرة بالجنس :
مثال  ( : 1وزاري  2112تزوج شاب أصلع مصاب بمرض نزيف الدم من فتاه صلعاء غير مصابة بمرض نزيف الدم,
وكان والد الشاب ذو شعر عادي وكان والد الفتاة مصاب بمرض نزيف الدم  .فإذا رمزنا ألليل اإلصابة بمرض نزيف الدم
( bوأليل عدم اإلصابة ( , Bورمزنا ألليل الشعر العادي ( Hوألليل الصلع ( Zالمطلوب :
 -1ما الطرز الجينية لكل من الشاب والفتاة (للصفتين معا .
 -2ما النسب المتوقعة لظهور كل صفة على حدة عند األبناء الذكور .
 -3ما الطرز الشكلية لإلناث المتوقع إنجابهن ( للصفتين معا .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  ( : 2وزاري  2114تزوج شاب عادي الشعر فصيلة دمه ( , ABمن فتاة صلعاة لها فصيلة دم الشاب نفسها ,
فاذا رمز ألليل صفة الشعر الطبيعي ( Hوألليل صفة الصلع بالرمز ( Zاجب عن كل مما يلي :
 -1ما الطرز الجينية لكل من الشاب والفتاة ( للصفتين معا .
 -2ما الطرز الجينية لألبناء المتوقع انجابهم ( للصفتين معا .
 -3ما احتمالية انجاب افراد فصيلة دمهم ( ABمن بين جميع األبناء ؟
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  :إذا جرى تزاوج بين بقرة اصفر اللون ليس لديها شعرعلى الذقن مع ثور مجهول الطراز الجيني فظهرت النتائج
باألعداد التالية :
( )2أنثى اصفر اللون ليس لديها
( )2ذكر اصفر اللون له شعر على الذقن ( )3ذكر اصفر اللون ليس لديه شعر على الذقن
شعر على الذقن ( )2أنثى اصفر اللون لها شعر على الذقن ( )3ذكر اسود اللون لديه شعر على الذقن ( )2ذكر اسود اللون
( )2أنثى اسود اللون لها شعر على الذقن ( )2أنثى اسود اللون ليس لديها شعر على الذقن
ليس لديه شعر على الذقن

إذا علمت إن صفة وجود شعر على الذقن متأثرة بالجنس وأن أليل له شعر على الذقن ( Dوان أليل ليس لديه شعر على
الذقن ( Sوان أليل لون الجسم األصفر ( Yسائد على أليل اللون األسود ( . yالمطلوب :
 -2ما هو الطراز الشكلي لألب المجهول .
 -1اذكر الطرز الجينية لألبوين ( للصفتين معا .
 -3فسر سبب ظهور هذه النسب .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
 مقارنة بين وراثة الصفات المرتبطة بالجنس والمتأثرة بالجنس :
الصفات المتأثرة بالجنس
الصفات المرتبطة بالجنس
نوع الكروموسوم الحامل للجين
سيادة أليل الصفة واعتماده على الجنس
وراثة األلييات عند الذكر
التأثر بالهرمونات الجنسية
امثلة

الكروموسوم الجنسي X
ال يعتمد على الجنس
يرث الذكر أليل االصابة من االم
ال يتاثر
مرض عمى االلوان ونزيف الدم

كروموسوم جسمي
يعتمد على الجنس
يرث الذكر أليل االصابة من االب واالم
يتاثر بالهرمونات الذكرية
الصلع (االنسان )
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ارتباط الجينات
تعريف الجينات المرتبطة  :هي جينات توجد على نفس الكروموسوم وتورث كوحدة واحدة من جيل إلى آخر
 تختلف نسب توارث الجينات المرتبطة مع قانون التوزيع الحر لمندل .
 يحمل الكائن الحي عدد من الجينات يزيد كثيرا عن عدد أزواج كروموسوماته  .وهذا يعني وجود مئات او آلف الجينات
على الكروموسوم الواحد .
 درس مورغان ظاهرة االرتباط والعبور للجينات على ذبابة الفاكهة لصفتي لون الجسم وطول األجنحة .
حيث أليل لون الجسم الرمادي ( Gسائد على أليل لون الجسم األسود ( , gوان أليل صفة األجنحة الطبيعية (T
سائد على أليل األجنحة الضامرة (. t

تجربة العالم مورغان على ذبابة الفاكهة :
الجيل األول من تجربة مورغان
الطرز الشكلية لآلباء
الطرز الجينية لآلباء
أنواع الجاميتات لآلباء

 :ذكر اسود الجسم ضامرة األجنحة * أنثى رمادية الجسم طبيعية األجنحة
( نقي للصفتين )
( نقي )
G
G
g
g
:
T
T
t
t
G
g
:
T
t

الطرز الجينية لألبناء :
G
g
T
t
جميع االفراد رمادي طبيعي ( الذكور واإلناث)

الطرز الشكلية لألبناء:

الجيل الثاني من تجربة مورغان :
الطرز الشكلية لآلباء
الطرز الجينية لآلباء
أنواع الجاميتات لآلباء

 :ذكر اسود الجسم ضامرة األجنحة * أنثى رمادية الجسم طبيعية األجنحة
( غير نقي للصفتين )
( نقي )
G
g
g
g
:
T
t
t
t
G
g
g
:
T , t
t

الطرز الجينية لألبناء :
G
g
g
g
T
t
t
t
رمادي طبيعي
أسود ضامر ,
الطرز الشكلية لألبناء:
الحظ مورغان أن وراثة صفتي لون الجسم وحجم االجنحة التتفق مع قانون مندل الثاني بحيث ورثتا بوصفهما كوحدة
0
:
0
واحدة وظهرت االفراد بنسبة
رمادي الجسم طبيعي الجناح  :أسود اللجسم ضامر الجناح
بدل من ظهورها بنسبة  ( 0 : 0 : 0 : 0كما في التوزيع العشوائي لمندل)
وبعد عمليات تزاوج كثيرة اجريت ظهرت النتيجة بان أليالت الجينات المرتبطة تورث كوحدة واحدة وال تنفصل في
أثناء االنقسام المنصف لتكوين الجاميتات بحيث يرتبط أليل اللون الرمادي مع أليل الجناح الطبيعي  ,ويرتبط أليل اللون
األسود مع أليل الجناح الضامر.
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العبور الجيني
وفي أحدى التجارب التي اجرها مورغان الحظ ايضا ان هناك نسبة قليلة من الذباب تحمل صفات تختلف عن االبوين
الحظ تجربة مورغان في حالة حدوث العبور الجيني :
 :ذكر اسود الجسم ضامرة األجنحة * أنثى رمادية الجسم طبيعية األجنحة
الطرز الشكلية لآلباء
( غير نقي للصفتين )
( نقي )
G
g
g
g
:
الطرز الجينية لآلباء
T
t
t
t
g
:
أنواع الجاميتات لآلباء
t
إن حدث عبور ال يحدث اختالف في الجينات
الطرز الجينية لألبناء :
G
g
g
g
G
g
g
g
t
t
T
t
T
t
t
t
 ,رمادي ضامر
 ,اسود طبيعي
أسود ضامر  ,رمادي طبيعي
الطرز الشكلية لألبناء:
( تراكيب جينية جديدة التشبه االبوين)
( تراكيب جينية تشبه االبوين )
216
080
460
444
أعداد الناتجة لألبناء :
2311/216 ,
2311/080 ,
النسب المئوية لألبناء 2311/460 , 2311/444 :
%4
%8
%42
%40
ونسبة العبور = %01 = 4+8
من هنا فأن نسبة االرتباط تكون %83 = 42+40
G g
T, t
ارتباط الجينات

G
g
t , T
عبور الجينات

وكما عرفنا سابقا بالتعريف فان هذه النسب ال تتوافق مع قانون التوزيع الحر لمندل حيث أن النسب تظهر في هذه
وإذا حللنا نتائج مورغان نجد
التجربة ( . ) 0 : 0 : 0 : 0
أن الجينات الموجودة على نفس الكروموسوم ظهرت بنتيجة اكبر أي أن أليلي الصفتين على نفس الكروموسوم لها فرص
اكبر بالظهور ( ارتباط الجينات ) والذي حدث بنسبة  , %83والنتيجة األقل ظهورا هي عن طريق تبادل الجينين الصفة
بين الكروموسومين المتقابلين ( عبور الجينات ) والذي حدث بنسبة  % 01لها تراكيب جينية وشكلية جديدة وهذا يعطي
فرص جديدة للتنوع .
عملية العبور  :هو تبادل أجزاء من المادة الوراثية بين كروماتيدات غير شقيقة في زوج الكروموسومات المتماثل في أثناء
الطور التمهيدي األول لالنقسام المنصف .
تؤدي عملية العبور الى انفصال األليالت المرتبطة عن بعضها مما يؤدي الى ظهور تراكيب جينية وشكلية جديدة لألبناء.
التنوع الوراثي  :تنوع في الخصائص المورثة للكائنات الحية وقد ينتج من حدوث العبور الجيني.
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فسر كل مما يلي :
 -0تؤدي عملية العبور بين الجينات المرتبطة إلى ظهور أفراد ذات طرز شكلية جديدة عن األبوين .
تؤدي عملية العبور إلى انفصال األليالت المرتبطة على الكروموسومات المتقابلة  ,مما يؤدي إلى ظهور تراكيب جينية
جديدة مما يعطي فرص جديدة للتنوع .
 -2تظهر أحيانا نسبة األفراد الناتجة عن التلقيح ( التزاوج ) بشكل غير اعتيادي ؟
وذلك يعود إلى حدوث عملية العبور في أثناء االنقسام المنصف عندما تتقابل الكروماتيدات األربعة لزوج الكروموسومات
المتقابلة وذلك قبل أن تنفصل لتكون الجاميتات المختلفة .
 -3ال تؤثر عملية العبور في األفراد الذين يحملون صفات نقية أو أليالت متماثلة .
ألنه عند حدوث العبور بين هذه الكروموسومات المتقابلة ال تنتج تراكيب وراثية جديدة .
 -4عند تلقيح أفراد تحمل صفتين خلطتين  ,تظهر نسبة  0 : 3بدال من النسبة  0 : 3 : 3 : 4في األفراد الناتجة .
وذلك ألن األليلين مرتبطتين إي أنهما يوجدان على نفس الكروموسوم ولم يحدث عبور في عملية االنقسام المنصف عند
تكوين الجاميتات
 -0فرد طرازه الجيني هو  GgTtأعطى جاميتين هما  Gtو  gTفسر ذلك .
وذلك الن األليلين  Gو  tمرتبطين(موجودين على نفس الكروموسوم و األليلين  gو  Tمرتبطين ( موجودين على
الكروموسوم اآلخر .

 كيف يمكن التعرف على االرتباط والعبور في األسئلة :
 -0وجود نص صريح بالسؤال بوجود ارتباط أو عبور بين أليلين اللذان على نفس الكروموسوم .
 -2صفة لون الجسم وحجم األجنحة في ذبابة الفاكهة .
الحالة األولى  ( :ارتباط فقط ) عند تزاوج افراد طرازهم الجيني  GgTt, ggttوظهر في االبناء نوعين بنسبة 0 : 0
يدل هذا على عدم حدوث العبور والنوعين الناتجين هما في حالة االرتباط ويكون كلهما يشبه االب.
 مثال اجري تزاوج بين ذكر ذبابة خل رمادية اللون طبيعية األجنحة ( غير نقي للصفتين مع أنثى سوداء ضامرة
الجناح  ,فكانت األفراد الناتجة تحمل نصفها صفة األم والنصف اآلخر تحمل صفة األب  .فإذا علمت أن أليل لون
الجسم الرمادي ( Gسائد على أليل لون الجسم األسود ( , gوان أليل صفة األجنحة الطبيعية ( Wسائد على أليل
األجنحة الضامرة ( . wالمطلوب :
 -1حدد الطرز الجينية لألبوين ( للصفتين معا .
 -2حدد الطرز الجينية لألفراد الناتجة .
 -3فسر سبب ظهور هذه النسب .
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الحالة الثانية  ( :ارتباط فقط ) عند تزاوج افراد طرازهم الجيني  GgTt, GgTtوظهر في االبناء نوعين بنسبة 0 : 3
يدل هذا على عدم حدوث العبور والنوعين الناتجين هما في حالة االرتباط ويكون كلهما يشبه االب.
مثال :عند مزاوجة ذكر وانثى ذبابة خل كالهما طويل الجناح رمادي اللون نتجت االفراد بالنسب المئوية التالية
 11ضامرة سوداء
 31طويلة رمادية
المطلوب :
اعتبر أليل  Tللطول  ,وأليل  tللضامر  ,وأليل  Gللرمادي ,وأليل  gلالسود
 .0اكتب الطرز الجينية لالبوين
 .2اكتب انواع جاميتات االبوين .
.3اذكر احتمالية ظهور ذباب طويل الجناح رمادي
 .4ما سبب ظهور هذه النتيجه .

الحالة الثالثة  ( :ارتباط وعبور ) تظهر اربع اشكال منها نوعين بنسبه عالية ( ارتباط ) ونوعين بنسبة قليلة ( عبور)
مثال :عند تزاوج ذكر ذبابة خل أسود اللون ضامر الجناح مع أنثى رمادية اللون طويلة الجناح خلطيه الصفتين  .حيث
ظهرت األفراد بالصفات والنسب التالية :
 %4اسود طويل
 %40رمادي طويل الجناح  %40اسود ضامر الجناح  %4رمادي ضامر الجناح
الجناح
حيث أن أليل لون الجسم الرمادي ( Gسائد على أليل لون الجسم األسود ( , gوان أليل صفة طويل الجناح ( Tسائد
على أليل األجنحة الضامرة (. tالمطلوب :
 -0اكتب الطرز الجينية لألبوين .
 -2اكتب الطرز الجينية للجاميتات .
 -3اكتب الطرز الجينية لألفراد الناتجة .
 -4ما نسبة األفراد الناتجة من العبور .
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*أمثلة على ارتباط الجينات والخريطة الجينية :
مثال  :0عند تزاوج ذكر ذبابة خل أسود اللون ضامر الجناح مع أنثى رمادية اللون طويلة الجناح خلطيه الصفتين .
حيث ظهرت األفراد بالصفات والنسب التالية :
 %40اسود ضامر الجناح
 %40رمادي طويل الجناح
 %4اسود طويل الجناح
 %4رمادي ضامر الجناح
حيث أن أليل لون الجسم الرمادي ( Gسائد على أليل لون الجسم األسود ( , gوان أليل صفة طويل الجناح ( Tسائد
على أليل األجنحة الضامرة (. tالمطلوب :
 -2اكتب الطرز الجينية للجاميتات .
 -0اكتب الطرز الجينية لألبوين .
 -4ما نسبة األفراد الناتجة من العبور .
 -3اكتب الطرز الجينية لألفراد الناتجة .
كما عرفنا سابقا أن هناك نسبتين عاليتين ونسبتين قليلتين فلذلك فان النسبتين العاليتين هما عبارة عن الصفات الناتجة
من الجينات المرتبطة  ,أما القليلتين هما عبارة عن الصفات الناتجة من حدوث عملية العبور .
األب  :اسود ضامر الجناح  :صفتين متنحيتين فلذلك يكون الطراز الجيني للصفتين هو ggtt
األم  :رمادية طويلة الجناح  :صفتين سائدتين ونظرا ألن الصفتين المتنحيتين ظهرتا في األفراد الناتجة يدل على إنهما
صفتين غير نقيتين أي أن الطراز الجيني لها هو GgTt
مالحظة  :ولكن بقي تحديد أي من األليالت مرتبط مع اآلخر في األم .
فإذا نظرنا إلى النسبتين العاليتين فان كلتا الصفتين السائدتين ظهرت معا والصفتين المتنحيتين ظهرتا معا فهذا
يدل على أن األليلين السائدين للصفتين يكونان معا على نفس الكروموسوم واألليلين المتنحيتين يكونان معا على
الكروموسوم األخر  .ولذلك يجب تمثلها كما يلي :
الطرز الشكلية لآلباء
 -0الطرز الجينية لآلباء

 :ذبابة سوداء الجسم ضامرة األجنحة * ذبابة رمادية الجسم طويلة األجنحة
( غير نقي للصفتين )
( نقي )
G
g
g
g
:
T
t
t
t

 -2أنواع الجاميتات لآلباء :

G g
T t
ارتباط الجينات

g
t

G
g
t
T
عبور الجينات

 -3الطرز الجينية لألبناء :
G
g
g
g
T
t
t
t
أسود ضامر  ,رمادي طويل
الطرز الشكلية لألبناء:
%40
%40
النسب المئوية لألبناء :
ارتبــــــــــــــــــاط الجينات
 -4أما نسبة حدوث العبور فهي = %08 = 4 + 4

/

G
g
g
g
t
t
T
t
 ,رمادي ضامر
 ,اسود طويل
%4
%4
عبـــــــــــــــــــــــــــور الجينات
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مثال  / 2اجري تزاوج بين ذكر ذبابة خل رمادية اللون طبيعية األجنحة ( غير نقي للصفتين مع أنثى سوداء ضامرة
الجناح  ,فكانت األفراد الناتجة تحمل نصفها صفة األم والنصف اآلخر تحمل صفة األب  .فإذا علمت أن أليل لون الجسم
الرمادي ( Gسائد على أليل لون الجسم األسود ( , gوان أليل صفة األجنحة الطبيعية ( Wسائد على أليل األجنحة
الضامرة ( . wالمطلوب :
 -1حدد الطرز الجينية لألبوين ( للصفتين معا .
 -2حدد الطرز الجينية لألفراد الناتجة .
 -3فسر سبب ظهور هذه النسب .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  (:3وزاري  )2102أليل لون الجسم الرمادي ( Gسائد على أليل لون الجسم األسود ( , gوان أليل صفة األجنحة
الطبيعية ( Tسائد على أليل األجنحة الضامرة ( , tفإذا أجري تزاوج بين ذكر ذبابة فاكهة اسود الجسم ضامر األجنحة
مع أنثى رمادية الجسم طبيعة األجنحة ( غير متماثلة األليالت  ,ونتجت األفراد بالطرز الجينية و األعداد المبينة بالجدول
التالي :
الطرز الجينية
ggTt
Ggtt
ggtt
GgTt
44
00
048
002
العدد
المطلوب  -1 :اكتب الطرز الجينية لجاميتات األم الناتجة من العبور الجيني .
 -2ما المسافة بين أليل لون الجسم (  Gوأليل األجنحة (  Tبوحدة خريطة جينية .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  ( 4وزاري  ) 2110عند تزاوج نبات أملس البذور اصفر األزهار مع نبات مجعد البذور ابيض األزهار كانت
األفراد الناتجة تحمل الصفات والنسب التالية :
 % 4575نبات مجعد البذور ابيض األزهار
 % 4575نبات أملس البذور اصفر األزهار
 % 275نبات أملس البذور ابيض األزهار
 % 275نبات مجعد البذور اصفر األزهار
فإذا علمت أن هاتين الصفتين مرتبطتين على نفس الكروموسوم  ,وان أليل األزهار الصفراء (  Rسائد على أليل
األزهار البيضاء (  , rوأليل البذور الملساء (  Bسائد على أليل البذور المجعدة ( . b
المطلوب  -1 :اكتب الطرز الجينية لألبوين للصفتين معا .
 -2فسر سبب ظهور هذه النسب .
 -3ما المسافة بين أليلي الصفتين على الكروموسوم .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
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الخريطة الجينية
 خريطة الجينات  :رسم تخطيطي للكروموسوم يبين مواضع الجينات وترتيبها على الكروموسوم والمسافات بين هذهالجينات والصفات التي تمثلها .
مالحظة :
 يمكن االستفادة من النسب المئوية للعبور لمعرفة المسافة بين الجينات والتي تقاس بوحدة خريطة جينية .
حيث أن نسبة العبور  +نسبة االرتباط = %011
حيث ان المسافة بين جينين = نسبة العبوربين الجينين بوحدة خريطة جينية .
 إن نسبة العبور بين زوج معين من أزواج الجينات ثابتة ومحددة.وذلك الن لكل جين موقع ثابت على الكروموسوم .
 وبذلك يمكن معرفة المسافة بين الجينات و ترتيبها طوليا على الكروموسوم .
يجب اخذ االعتبارات التالية عند رسم الخريطة الجينية :
 -0معرفة المسافة بين الجينات التي تعطى مباشرة او من نسبة العبور او االرتباط.
 -2اليمكن الي من الجينات ان يكون له اكثر من موقع او ان يكون جينين في نفس الموقع .
 -3عند وضع الجينات يجيب ان يكون موقعها مناسب للمسافت المعطية بالسؤال .
مثال  : 0في ذبابة الخل إذا كانت نسبة ارتباط صفتي شكل األجنحة ولون العيون  , %91وشكل األجنحة ولون الجسم
 %23ولون العيون ولون الجسم  . %93إذا رمزنا لجين شكل الجناح  Tوجين لون العيون  Yوجين لون الجسم G
 - 1احسب نسبة العبور بين جيني لون الجسم وشكل األجنحة .
المطلوب :
 -2كم يبعد جين لون الجسم عن جين لون العيون .
 -3بين ترتيب الجينات على شريط الكروموسوم ( ارسم خريطة الجينات .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
مثال  ( : 2وزاري  )2112إذا كانت نسبة تكرار العبور بين الجينات كما يلي :
(%5 = E/D
(%11 = D/B
)%5 = (A/C
(% 2 = C/E
(%14 = A/D
(%3 = C/B
المطلوب  -1 :حدد كل من الجينات التالية(  E / C / Dعلى خريطة الجينات .
 -2ما نسبة العبور بين (  A / Bو (  A / Eو ( . D / C
 -3ما نسبة االرتباط بين (  E / Dو ( . A / C
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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مثال  ( : 3وزاري  )2116يمثل المخطط التالي خريطة الجينات في كروموسوم ما ادرسه ثم اجب عما يلي :

المطلوب  -0 :ما نسبة تكرار العبور بين الجين  Aوالجين . B
 -2ما نسبة االنفصال بين الجين  Bوالجين . E
 -3أي الجينين يكون بينهما اقل نسبة انفصال .
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
مثال  ( : 4وزاري  )2118يمثل الجدول التالي المسافات بين أربعة جينات على طول الكروموسوم بوحدة خريطة
جينية في كائن حي ما  .والمطلوب :
D
C
B
A
 -1ما نسبة العبور بين الجين  Dو . B
4
0
6
A
 -2ما نسبة االرتباط بين الجينين  Aو . C
2
1
6
B
 -3ارسم خريطة جينية لمواقع الجينات على شريط الكروموسوم
.............................................................................
0
1
0
C
.............................................................................
0
2
4
D
.............................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
في خريطة جينات ما إذا علمت أن نسبة العبور بين  %6 = D , Eوأن نسبة اإلرتباط بين %40 = C , Dوأن
المسافة بين  1 = B , Cوحدات وأن نسبة تكرار عملية العبور بين  %4 = B , Aوأن نسبة اإلرتباط بين , C
 %84 = Eوأن نسبة إنفصال الجينات المرتبطه  %02 = B , Dوأن المسافة بين  00 = C , Aوحده .
المطلوب :
 .1ارسم خريطة الجينات مبينا ً مواقع الجينات عليها .
 .2إحسب المسافة بين . E , A
 .3ما نسبة اإلرتباط بين . E , A
 .4ما تاثير العبور على الجاميتات الناتجة للفرد .
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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حل أسئلة الفصل
سيادة مشتركة
سيادة تامة
صفة متأثرة بالجنس
صفة متعددة الجينات
صفة مرتبطة بالجنس

س :0فصيلة الدم AB
صفة لون األزهار في نبات البازيالء
الصلع عند االنسان
لون البشرة في اإلنسان
عمى األلوان عند االنسان
س :- 2
TR
Tr
tR
tr
TTRr
TTrr
TtRr
Ttrr
طويل احمر
طويل اصفر
طويل احمر
طويل اصفر
TtRr
Ttrr
ttRr
ttrr
طويل احمر
طويل اصفر
قصير احمر
قصير اصفر
أTtRr * Ttrr -
بtr -2 Tr -1 -
ج -من الجدول
A
سI i * IBi :- 3
اما الطفل ( ب للعائلة س
س -: 4الطفل ( أ للعائلة ص
س : 0اذا رمزنا ألليل وجود شعر على الذقن  Dوأليل عدم وجود الشعر على الذقن S
افراد الجيل األول الذكور واالناث DS
DS
*
تزاوج افراد الحيل االول DS
DD , DS , DS ,SS
افراد الجيل الثاني
س: 6
الطرز الجينية للجاميتات
الفرد
h
H
أنثى حاملة أليل اإلصابة بمرض نزيف الدم وغير مصابة X , X
MN ,Mn ,mN, mn
فرد طرازه الجيني  MmNnفي حالة عدم االرتباط
فرد طرازه الجيني  BbDdفي حالة ارتباط  Bو Dوعدم BD , bd
حدوث العبور
ابيض االزهار
*
س -: 1احمر األزهار
W W
C C
*
CRCR
افراد الجيل االول هم CRCW
CRCW
*
C RC W
االفراد الناتجة
R R
R W
R W
W W
CC , CC , CC , C C
ابيض البتالت,

Tr
tr

ابيض واحمر البتالت  ,احمر البتالت

س  -: 8أ  -على الكروموسوم الجسمي النه لو كان على الكروموسوم الجنسي لكان االب مصاب الن االب يمتلك
أليل واحد كافي إلضهار المرض
ب -الذكر المصاب يكون hh
والفتاة والدها مصاب Hh
Hh
*
hh
االبناء Hh , hh :
مصاب  ,غير مصاب
س : 4تكون والدة البنات الثالثة حاملة ألليل االصابة والتي ورثة أليل اإلصابة الى ابنتها التي بدورها ورثة أليل
اإلصابه إلبنها المصاب (  XhYعند تزوجيها من الشاب طبيعي االبصار.
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الفصل الثاني  :الطفرات وتأثيراتها
 إن للمادة الوراثية دور في بناء البروتينات في أجسام الكائنات الحية والتي تتم بعمليتي النسخ والترجمة .
 إن اي تغير يحدث للمادة الوراثية يؤدي الى حدوث خلل في بناء البروتين والذي يؤدي الى حدوث الطفرات.

أوال  :أنواع الطفرات
تصنف الطفرات حسب نوع الخاليا التي تحدث فيها الى -:
أ -متوارثة  :وذلك عند حدوثة في جاميتات الكائن الحي أو المكونة لها مثل الحيوان المنوي والبويضات .
ب -غير متوارثة :وهي التي تحدث في الخاليا الجسمية للكائن الحي والتي التورث لألبناء مثل خاليا العظم والرئتين .
وتصنف حسب العامل المسبب للطفرة الى :
أ -تلقائية :قد تنتج من أخطاء أثناء تضاعف جزيء DNAوتحدث غالبا في الفيروسات والبكتيريا.
ب -مستحثة  :نتيجة تعرض خاليا الكائن الحي لعوامل مختلفة منها:
 - 0عوامل فيزيائية  :مثل األشعة السينية  Xو أشعة غاما وأشعة الشمس التي تحتوي على األشعة فوق البنفسجية UV
والتي تحدث طفرات في الجلد عند التعرض لها لفترة طويلة جدا والتي تسبب سرطان الجلد.
 -2عوامل كيميائية  :مثل ألياف األسبست  ,والمواد الموجودة في دخان السجائر والدهانات  ,وبعض الملوثات مثل
الرصاص والكادميوم  ,والغازات المنبعثة من عوادم السيارات والمصانع والمبيدات الحشرية والفطرية.
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 .2طفرات الكروموسومية.

. 0طفرات الجينية.

أوال:الطفرات الجينية :
ترتيب القواعد النيتروجينية ( المكونة للنيوكلوتيدات ) على طوول جوزيء  DNAيحودد ترتيوب الحمووض االمينيوة فوي
سلسلة عديد الببتيد لتكوين بروتين معين  (.كما درسنا سابقا في م)2
بحيث يعبر عن كل شيفرة وراثية ( كودون ) بحمض أميني معين .
تعريف الكودون :وحدة مكونة من ثالث نيوكليوتيدات في الحمض االميني  m-RNAوهي تحدد حمض أميني معين.
* تعريف الطفرة الجينية طفرات تنتج من تغير في تسلسل القواعد النيتروجينيةة علةى مسةتوى الجةين ولهةا نةوعين الطفةرة
الموضعية وطفرة األزاحة .
*الطفرة الجينية تحصل على مستوى الجين الواحد بإحداث تغير في ترتيب القواعد النيتروجينية المكونة له .
حيث له نوعان  :أ -الطفرة الموضعية

ب -طفرة اإلزاحة

أ -الطفرة الموضعية:
طفرة يتم فيها استبدال زوج أو بضعة أزواج من القواعد النيتروجينية المتقابلة في  DNAبزوج أخر مما يؤدي الةى تغيور
كودون او عدة كودونات عند حدوث عملية النسخ الى شريط m-RNA
ولها ثالث نتائج (حاالت) مختلفة على البروتين وهي :
 -0الطفرة الصامتة :
ويكون ذلك بحال تغير كودون الى كودون آخر يترجم نفس الحمض األميني عند حدوث عملية الترجمة الى البروتين.
وبذلك ينتج نفس نوع البروتين .
ذلك بسبب ان الحمض االميني يمكن أن يعبر عنه باكثر من كودون
 GGCشيفرة (كودون ) لحمض الجاليسين
مثال :
( GGUتم استبدال  Cب  ) Uشيفرة لنفس الحمض.
*نالحظ أن للحمض هنا أكثر من كودون لذلك التغير ال اثر له.
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 -2الطفرة مخطئة التعبير:
ويكون ذلك في حال تغير كودون بكودون آخر يترجم بحمض أميني آخر يختلف عن الحمض األميني األصلي .
وبذلك تسبب خطأ في التعبير الجيني.
ومن االمثلة عليها الطفرة التي تسبب مرض األنيميا المنجلية .
مثال :

 CTCكودون لحمض الجاليسين
( CACتم استبدال  Tب  ) Aكودون حمض أميني جديد (فالين)

 -3الطفرة الغير معبرة:
ويكون ذلك في حال تغير كودون بكودون وقف الترجمة ( انتهاء ) وبتالي ينتج بروتين غير مكتمل ( ناقص) .
وبذلك تسبب في بروتين ناقص من مجموعة من االحماض األمينية الداخلة في تركيبة.
وسميت بذلك ألنها دون حدوث تعبير جيني كامل.
 TTCشيفرة (كودون ) لحمض الاليسين
مثال:
( UAGتم استبدال  Tب  ) Aشيفره (كودون ) توقف
أو انتهاء ال تكون أي حمض وتوقف بناء البروتين.
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ب  -طفرة اإلزاحة:
يتم فيها إضافة أو فقد زوج أو عددة أزواج من القواعد النيتروجينية من الجين وبتالي تحدث إزاحة للكودونات على
جزئ m-RNA

النتائج المحتملة لطفرة اإلزاحة :
 -0تغير كبير :
إضافة أو فقد زوج من القواعد النيتروجينية يسبب ذلك تغير في تسلسل الكودونات التي يحملها  , m-RNAوهذا
بدوره يؤدي إلى تغير في تسلسل بناء الحموض االمينية المكونة للبروتين الناتج .

 -2توقف بناء سلسلة بناء البروتين

وقدي تؤدي عملية اإلزاحة الى انتاج كودون انتهاء وهذا يؤدي إلى توقف بنواء سلسولة البوروتين الناجموة عون شويفرة
إيقاف مبكرا.

نالحظ تكون تسلسل للقواعد النيتروجينية (  UAAبدال من (  AAGوالذي يعبر عن كودون انتهاء مما يؤدي إلى توقف
ترجمة سلسلة  m-RNAمما يؤدي إلى عدم تكون البروتين المطلوب .
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س  /فســر ,ال تؤثر بعض طفرات الموضعية في نوع البروتين الذي ينتج من ترجمة الشيفرة الوراثية .
ذلك عندما تحدث طفرة صامتة بحيث يستبدل كودون بكودون آخر يعبر عن نفس الحمض االميني المتكون .
س /فــسر لبعض انواع الطفرة الموضعية تأثير كبير في إنتاج البروتين .
ذلك عندما تحدث طفرة غير معبرة بحيث يستبدل كودون بكودون وقف الترجمة وبهذا يتوقف عملية الترجمة ويكون
بروتين غير مكتمل ناقص لبعض األحماض األمينية .
س /ما تأثير الطفرة الموضعية على طول . m-RNA
ال يتاثر حجمه النه يحدث استبدال قاعدة نيتروجينية بأخرى او كودون بكودون آخر.

س /فســر طفرات اإلزاحة لها تأثير أكبر من طفرات الموضعية في البروتين الناتج .
ألن اإلضافة والفقد تؤدي إلى فقد أو إضافة قاعدة نيتروجينية على  mRNAمما يسبب تغيرا في تسلسل
الكودونات التي يحملها أو توقف عملية الترجمة مبكرا
أما الطفرة الموضعية فيمكن ان التأثر في نوع البروتين الناتج .
س 2102( /شتوية) فســر ,إضافة زوج من النيوكليوتيدات أو فقده على جزيء  mRNAيؤدي إلى تغير
كبير في نوع البروتين الناتج
هذا بسبب تغير في تسلسل القواعد النيتروجينية وبتالي الكودونات التي يحملها  mRNAمما يؤدي إلى تغير
في تسلسل أنواع الحموض االمينية المكونة للبروتين الناتج.

س ( 2101شتوية ) يبين الشكل المجاور سلسلة أصلية من
جزيء الحمض النووي الرايبوزي الرسول , mRNAوتسلسل
الحموض االمينية في البروتين الناتج قبل حدوث الطفرة,
وجزيء  mRNAبعد حدوث الطفرة ,والمطلوب :
. 0هل الطفرة الجينية التي حدثت إزاحة أم استبدال؟
. 2هل تأثير هذه الطفرة في بناء البروتين كبير؟ ولماذا؟
 .1طفرة إزاحة لها تاثير كبير
 (. 2نعم  ,ألن فقد زوج واحد من القواعد النيتروجينية يسبب
تغيرا في تسلسل الكودونات مما يؤدي إلى تغيرا في نوع
البروتين الناتج.
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.

ثانيا :الطفرات الكروموسومية
تعريف  :وهي تغيرات في تركيب الكروموسوم أو في عدد الكروموسومات .

أنواع الطفرات الكروموسومية :
أ .طفرات ناتجة من تغير في تركيب الكروموسوم .ب .طفرات ناتجة من تغير في عدد الكروموسومات
أ .طفرات ناتجة من تغير في تركيب الكروموسوم :

وهي تغيرات تحدث نتيجية التغير في بنية الكروموسوم أو تركيبه.
أنواعه :
 -1طفرة الحذف تنتج من ازالة جزء من الكروموسوم ثم التحام القطع المتبقية من الكروموسوم
مما يسبب
 -2نقص في عدد الجينات التي يحملها الكروموسوم.
 -1نقصا في طول الكروموسوم.

 -2طفرة التكرار  :يحدث عندما ينقطع جزء من الكروموسوم ويرتبط بالكروموسوم المماثل له.
مما يؤدي إلى
-1تكرار بعض الجينات في الكروموسوم الذي أضيفت إليه  -2مسببا زيادة في طول الكروموسوم.

 -3طفرة تبديل المواقع  -:عند قطع جزء طرفی من كروموسوم ثم انتقاله إلى كروموسوم أخر غير
مماثل له ( ال يحدث تكرار للجينات .
مما يؤدي الى :
تبديل مواقع الجينات على الكروموسومات الغير متماثلة

 -4طفرة القلب  :تحدث عند انفصال قطعة من الكروموسوم ثم ارتباطها مرة أخرى بصورة مقلوبة من
الجهة المعاكسة لجهة انفصالها .
مما يؤدي إلى
عكس ترتيب الجينات في هذا الجزء من الكروموسوم.
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ب .الطفرات الكروموسومية الناتجة من تغير عدد الكروموسومات :
تحدث هذه الطفرات اختالال في عدد الكروموسومات للكائن الحي

أنواعـــــــــها:
أ -تغير في عدد الكر وموسومات في اإلنقسام الخلوي ( المتساوي) :
يحدث نتيجة عدم إنقسام السيتوبالزم في أثناء االنقسام الخلويالذي يحدث في بعض أنواع النباتات.
ب -تغير في عدد كروموسومات نتيجة عدم انفصال الكروموسومات المتماثلة أو الكروماتيدات الشقيقة في أثناء اإلنقسام
المنصف  :تحدث فقط أثناء االنقسام المنصف في  -0المرحلة األولى -2 .المرحلة الثانية .
 -0فووي المرحلووة األولووى موون االنقسووام المنصووف  :ال ينفصوول احوود أزواج
الكروموسوم عن الكروموسوم المماثل له فتنوتج جاميتوات جميعهوا غيور
طبيعوووي  ,كروموسووووماتها اكبووور أو اقووول بكروموسووووم واحووود عووون العووودد
الطبيعي
( ( 0ن , ) 0 +
ا

2

العدد

( 0ن ) ) 0 -
2

,

مالحظة  :يمكن أن يحدث عدم انفصال في أكثر من كروموسوم عن
الكروموسوم المماثل له.

 -2في المرحلة الثانية من االنقسام المنصف :ال ينفصل احد أزواج
الكروماتيدات الشقيقة

فينج جاميتات بعضها طبيعي وبعضها غير

طبيعي
الجاميتات غير الطبيعية 0 ( ( :ن , ) 0 +
الجاميتات الطبيعية

0 :ن

( 0ن ) ) 0 -

0 ,ن .

مالحظة :


تسهم الطفرات في تحسين صفات السالالت النباتية والحيوانية.

 كما أن للطفرات دور في حدوث الكثير من االختالالت الوراثية.
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س  -:قارن بين طفرة التكرار وطفرة تبديل المواقع من حيث كيفية حصول كل منهما؟
التكرار -:يتم فيه إضافة جزء من كروموسوم إلى كروموسوم أخر مماثل له.
طفرة تبديل المواقع -:انتقال قطعة طرفية من كروموسوم إلى كروموسوم أخر غير مماثل له .
س  :ما الفرق بين طفرتي التكرار والحذف على الكروموسوم .
أن طفرة الفقد يحدث نقص في طول شريط الكروموسوم أما اإلضافة يزيد طول شريط الكروموسوم .
س  /فسر الطفرة الحادثة في المرحلة األولى من االنقسام المنصف اخطر منها في الثانية .
وذلك ألن الطفرة الحادثة في المرحلة األولى تنتج جاميتات غير طبيعية بالكامل أما في المرحلة الثانية فبعض الجاميتات
ممكن أن تكون طبيعية .
س :ما أنواع الجاميتات الناتج من حدوث عدم انفصال للكروموسومين متماثلين .
ينتج جاميتين يحتويان على كروموسومين إضافيين 1n+2
وجاميتين يحتويان على كروموسومين ناقصيين 1n-2
س 2100( /صيفي ) صنف الطفرات الكروموسومية اآلتية إلى طفرات تؤثر فوي تركيوب الكروموسووم أو طفورات توؤثر
في عدد الكروموسومات :
 -1عدم انفصال الكروموسومات المتماثلة جميعها في أثناء االنقسام المنصف في خاليا األم أو األب.
 -2انتقال القطع الطرفية من كل كروموسوم إلى كروموسوم آخر غير مماثل له
 -3انفصال الكروماتيدات الشقيقة أثناء االنقسام المتساوي دون انقسام السيتوبالزم.
 -4يتم إضافة جزء من كروموسوم إلى كروموسوم أخر مماثل له .
الحل -1 :طفرات تؤثر في عدد الكروموسومات
 -2طفرات تؤثر في تركيب الكروموسوم
 -3طفرات تؤثر في عدد الكروموسومات
 -4طفرات تؤثر في تركيب الكروموسوم
س ٨٠٠٢(/شتوية) تحصل حالة عدم انفصال الكروموسومات في أثناء المرحلةة األولةى أو المرحلةة الثانيةة مةن االن سةام
المنصف أي المرحلتين يحتمل أن يكون لعدم االنفصال فيها تأثير أكبر في ظهور االختاالت الوراثية عند اإلنسان؟ ولماذا؟
یكون احتمال ظھور االختالالت الوراثیة أكبر في حالة حدوث عدم االنفصال في المرحلة األولى من االنقسام المنصف ،ألن
جمیععا المامیتععات الناتمععة تكععون ییععر بی یععة ( 1ن 1 ( ، ) 1 +ن  ، ) 1 -بینمععا فععي المرحلععة الیانیععة یكععون نصععف
المامیتات ییر الطبی ي والنصف األخر بی ي .
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ثانيا :االختالالت الوراثية عند اإلنسان
مالحظة  :تؤدي مشاركة الجاميتات الغير طبيعية إلى ظهور اختالالت وراثية لعدم احتواء األفراد الناتجة على العدد
الطبيعي من الكر وموسومات .

تقسم االختالالت الوراثية لدى اإلنسان الى :
 -0اإلختالالت الناتجة من الطفرات الجينية :

اسم االختالل

ابرز األعراض

موقع حدوث الطفرة

التليف الكيسي

 صعوبة في التنفس والهضم
 وجود مخاط كثيف لزج جدا في الرئتين والقناة الهضمية

الزوج الكروم وسوم
رقم 1

 حدوث خلل في ايض الحمض األميني فينل أألنين
 اذا لم يخضع الشخص لنظام غذائي خالي او قليل من الحمض
فينل كيتونيوريا
فينل أالنين فهذا يؤدي الى تراكمه في الدم الذي يؤدي الى
تراجع في القدرات العقلية للشخص
نزف الدم –  Aاستمرار نزف الدم التلقائي أو الناتج عن عملية جراحية
( الناعور )  سبب هذا المرض خلل في إنتاج عامل التخثر) VIII ( 8

الزوج الكروم وسوم
رقم 02
الزوج الكروم وسوم
الجنسي  Xرقم 23

 -2اإلختالالت الناتجة من طفرات بسبب تغير عدد الكروموسومات الجسمية :

المتالزمة

متالزمة داون

متالزمة بتاو

ابرز األعراض
 قدرات عقلية محدودة
 قصر قامة وامتالؤها
 مشاكل في القلب عند بعض االشخاص
 مالمح وجه مختلفة عن الوجه الطبيعي
 اثناء في الجفن العلوي
 قدرات عقلية محدودة,
 الشفة العليا وسقف الحلق مشقوقة
 تشوهات في األعضاء الداخلية

التغير في عدد
الكروموسومات الجنسية

عدد
الكروموسومات

الكلي

إضافة كروم وسوم ثالث
الزوج رقم 20

41

إضافة كروم وسوم ثالث
الزوج رقم 03

41

مالحظات :
 -1جميع االختالالت ناتجة عن الكروم وسوم الثالث المضاف بشكل غير طبيعي
ناتج عن عدم انفصال زوج الكروموسومات لدى االب او االم في االنقسام المنصف عند تكوين الجاميتات.
 -2ال يتأثر عدد الكر وموسومات الجنسية في من هذه االختالالت فيبقى اثنان .
 -3ومجموع الكر وموسومات الجسمية لجميع الحاالت يساوي ( . ) 40
 -4اشترك أصحاب االختالالت الثالثة بعرض واحد وهو القدرات العقلية المحدودة.
 -5اإلنسان الطبيعي له  46كروموسوم منها اثنان جنسي و 44جسمي .
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 -3اإلختالالت الناتجة من طفرات بسبب تغير عدد الكروموسومات الجنسية :
ينتج هذه الخلل عن عدم انفصال زوج الكر وموسومات الجنسية بشكل طبيعي عند الذكر أو عند األنثى ,حيث ينتج:
 -1جاميت (حيوان منوي أو بويضة ) خاليان من الكر وموسومات الجنسية
 -2جاميت (حيوان منوي أو بويضة يحتويان على كروموسومان الجنسيان
عدد الكروموسومات
اإلختالل الوراثي

المنسي

المسمي

الكلي

الطراز
الكروموسومي
المنسي

تیرنر

1

44

44

X0
حذف
كروموسوم
المنسي X

كالینفلتر

3

44

44

XXY
إضافة
كروموسوم
المنسي X

س  2112( /يبين الجدول المجاور
بعض االختالالت الوراثية في اإلنسان ,
اكتب ما تمثله األرقم (3 ,2 , 1
 -1كالينفلتر
 -2ذكر طويل القامة يعاني من نقص ذكاء
ونقص في حجم االعضاء التناسلية
X0 -3

المتالزمة
(1
تيرنر

األعراض
أنیى قصیرة
عقیمة بسبب عدم اكتمال النضوج
المنسي
امكانیة ظھور ب ض ال المات
المنسیة الیانویة عند عالجھا
ذكر ویل القامة
اقل ذكاء من الم دل الطبی ي
صغر في حمم األعضاء التناسلیة
عدم اكتمال النضوج المنسي
الطراز
الكروموسومي
الجنسي
XXY
(3

أحد األعراض
(2
أنثى عقيمة

س (  2113ساعد علم الوراثة في تعةرف بعةض االخةتالالت الوراثيةة عنةد اإلنسةان ,وطرائةق تشخيصةها ,ومعالجتهةا .
اكتب اسم االختالل الوراثي ,والطراز الكروموسومي الجنسي لكل حالة مما يأتي :
 أنثى عقيمة وقصيرة القامة
 ذكر عقيم بسبب نقص في نمو األعضاء التناسلية
 أنثى تعاني من قصر القامة و امتالئها ووجود ثنية إضافية على الجفن
 داون) ( XX كالينفلتر ) ( XXY تيرنر ) ( XOس(  2106شتوي) يمثل الشكل المجاور عمليات تلقيح حيوانات
منوية لخاليا بيضية ثانوية نتج عنها بويضات مخصبة المطلوب:
كل بويضة مخصبة فيها اختالل وراثي وحدده
( 1تيرنر
( 2كالينفلتر
س -:كيف يمكن التقليل من التأثيرات التي يسببها مرض فينل كيتونوريا؟
من خالل أتباع نظام غذائی خالي اويحتوي على كميةقليلة من الحمض األميني فينل أالنين.

1

2

س -:اذكر ماذا يعاني المصاب بمرض فينل كيتونوريا؟
يعاني من تراجع في القدرات العقلية .
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س 2100( -:و ) 2102فسر ,تراكم الحمض األميني فينل أالنين في دم المصاب بمرض فينل كيتونوريا..
نتيجة طفرة جينية نتيجة حدوث خلل في أيض الحمض األميني فينل أالنين مما يؤدي الى تراكمة في الدم
س -:كيف يمكن تجنب عواقب مرض فينل كيتونوريا بالتحكم بتغذية الطفل المصاب؟
بأتباع نظام غذائی خالي او يحتوي على كميات قليلة من حمض األميني فينل أالنين.
س )2101 ( -:صنف االختالالت اآلتية إلى اختالالت مرتبطة بعدد الكروموسومات الجسمية ,أو اختالالت مرتبطة بعدد
الكروموسومات الجنسية ,أو اختالالت مرتبطة بالطفرات الجينية.
. 0الناعور .2 .متالزمة بتاو .3 .متالزمة تيرنر .4 .فينل كيتونيوريا.
 .1الناعور -:اختالالت مرتبطة بالطفرات الجينية.
. 2متالزمة بتاو -:اختالالت مرتبطة بعدد الكروموسومات الجسمية.
. 3متالزمة تيرنر -:اختالالت مرتبطة بعدد الكروموسومات الجنسية.
. 4فيل كيتونيوريا -:اختالالت مرتبطة بالطفرات الجينية.
س )2103( :ترتبط االختالالت الوراثية عند اإلنسان بطفرة كروموسومية أو طفرة جينية ,والمطلوب
. 0سم اثنان من االختالالت وراثية المرتبطة بعدد الكروموسومات الجنسية؟
. 2ما عدد الكروموسومات في الخلية الجسمية للفرد المصاب بتاو؟
. 3اذكر أعراض لإلصابة بمرض التليف الكيسي؟
 .1كالينفلتر  ,تيرنر .
 45 -2كروموسوم أو (  45جسمي  2 +جنسي
 . 3وجود مخاط كثيف لزج جدا في الرئتين والقناة الهضمية
صعوبة في التنفس والهضم .
س عند فحص جنين لعائلة ما تظهر عندهم العديد من االختالالت الوراثية من الحمل ظهر المخطط الكروموسومي للطفل
XX
XX
XX XX
XX
X
18
19
20
21 22 23
تيرنر  -انثى
المطلوب  -0 :ما هو االختالل الوراثي الذي يعاني منه الطفل  .ما هو جنسه
عدم انفصال الكروموسومات الجنسية لدى االب او
 -2ما هو سبب حدوث االختالل الوراثي للطفل.
االم واتحاد الجاميت الخالي مع جاميت طبيعي يحتوي على الكروموسوم الجنسي X
س  /فسر عدم قدرالشخص على المصاب بالتليف الكيسي على التنفس والهضم .
بسب وجود مادة مخاطية لزجة جدا في الرئتين والقناة الهضمية .
س  /فسر يعاني الشخص المصاب بالناعور من استمرار النزيف التلقائي .
بسب الطفرة الجينية التي أدت الى خلل في انتاج عامل التخثر VIII
س( 2108شتوي) /ماذا يحدث نتيجة
يظهر شخص مصاب بمتالزمة بتاو
 -0إضافة كروموسوم للزوج الكروموسومي رقم .03
حدوث طفرة تلقائية
 -2حدث أخطاء في أثناء تضاعف  DNAفي القيروسات والبكتيريا.
 -3عدم انفصال أحد أزواج الكروموسومات المتماثلة في المرحلة األولى لالنقسام المنصف.
تتكون جميع الجاميتات غير طبيعية بحيث تتكون جاميتين فيها زيادة كروموسوم (n+1
وجاميتين فيها نقص كروموسوم (n-1
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ثالثا :اإلستشارة الوراثة
االستشارة الوراثية  :استشارة طبيب متخصص في األمراض الوراثية ,إما للكشف عن احتمالية إنجاب أفراد مصابين
باختالالت وراثية ,وإما لتشخيصص األفراد الذين يشتبه في وجود متالزمة وراثية لديهم  ,وذلك بعمل فحوص تثبت
صحة التشخيص .
 يلجأ االزواج الى االستشارة الوراثية تجنبا إلنجاب أفراد يعانون من أي اختالالت وراثية
 ينشئ المستشار الوراثي سجل النسب الوراثي ألفراد العائالت وذلك بعد عمل فحوصات مخبرية للزوجين واقاربهما
من الدرجة االولى وذلك لتوقع احتمالية والدة أطفال مصابين باختالالت وراثية .
مثال يمكن اجرى فحوصات الدم لناقلي مرض الثالسيميا واألنيميا المنجلية وذلك لتوقع احتمالية انجاب اطفال مصابين
 تفيد االستشارة الوراثية في حاالت عدة ومنها :
 -1الكشف عن احتمالية نقل األمراض الوراثية مثل مرض الثالسيميا .
في عام  2114أصبح فحص الثالسيميا فحص اجباري قبل الزواج في االردن .
 -2فحص األفراد الذين يشتبه في وجود متالزمة وراثية لديهم لتاكد ذلك أو نفيه .
 -3تقديم النصح لذوي األشخاص المصابين باختالالت وراثية .
عن طريق توضيح طبيعة االختالل وكيفية التعامل معه.
 -4فحص األجنة في بداية الحمل وذلك لتحديد األجنة الغير طبيعية.
وهناك نوعين لفحص األجنة وهي :
أ -فحص السائل الرهلي ( السلى) ب -فحص خمالت الكوريون .
أ -فحص السائل الرهلي ( السلى):
 يمكن إجراء هذا الفحص مابين األسبوع الرابع عشر والسادس عشر من الحمل.
 آلية الفحص إجراء:
 -1سحب عينة من السائل الرهلي المحيط بالجنين عن طريق غرز ابرة طويلة
 -2طرد مركزي للعينة لفصل الخاليا عن السائل (الخاليا لالسفل والسائل لالعلى
 -3عمل زراعة للخاليا الجنينية الموجودة بالسائل الرهلي لبضع أيام.
 -4مقارنة المخطط الكرموموسومي للجنين مع مخطط كروموسومي طبيعي لتحديد االختالل الوراثي إن وجد.
 تعطي هذه الطريقة نتائج بوقت طويل نسبي( عدة أيام .

ب -فحص خمالت الكوريون :
 يمكن إجراء هذا الفحص مابين األسبوع الثامن والعاشر من الحمل
 آلية إجراء الفحص:
أ -يتم سحب عينه من أغشية خمالت الكوريون ( جزء المشيمة من الجنين
ب -في اليوم التالي ينتج مخطط كروموسومي للجنين حيث يتم مقارنته مع مخطط كروموسومي طبيعي لتحديد االختالل
الوراثي إن وجد.
 تعطي هذه الطريقة نتائج سريعة في وقت قصير نسبيا( يوم .
 أهمية الفحصين السابقين:
 -1يمكن تشخيص بعض االختالالت الوراثية

 -2يمكةةةن الحصةةةول علةةةى مخطوووط لكرموموسوووومات الجنوووين ومقارنتهوووا موووع المخطوووط الطبيعوووي( يمكةةةن تحديةةةد

االختالالت الكروموسومية إن وجدت لدى الجنين .
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س -:وضح طريقة تشخيص اإلختالالت الوراثية فحص خمالت الكوريون؟
أ -تؤخذ عينة أغشية خمالت الكوريون بواسطة أنبوب سحب بين األسبوعين ( 11-2من الحمل.
ب -من الخاليا التي يتم الحصول عليها يتم عمل مخطط كروموسومي.
ج -مقارنة المخطط الكروموسومي مع مخطط كروموسومي طبيعي.
س -:وضح طريقة تشخيص اإلختالالت الوراثية فحص السائل الرهلي ( السلي).
أ -تغرز إبرة طويلة تصل إلى السائل الرهلي المحيط بالجنين بين األسبوعين ( 11-14من الحمل.
ب -طرد مركزي لفصل السائل عن الخاليا
ج -تزرع هذه الخاليا لعدة أيام.
د -من الخاليا التي يتم الحصول عليها يتم عمل مخطط كروموسومي.
هـ -مقارنة المخطط الكروموسومي مع مخطط كروموسومي طبيعي.
س (:مكرر  )2101قارن بين طريقوة فحوص خموالت الكوريوون وطريقوة فحوص السوائل الرهلوي علوى خاليوا الجنوين مون
حيث:
فحص السائل الرهلي
فحص خمالت الكوريون
وجه المقارنة
بين األسبوعين  11-2من الحمل بين االسبوعين 11-14من الحمل
فترة الحمل (عمر الجنين)
تعطي نتائج في وقت قصير نسبيا تعطي نتائج في وقت طويل نسبيا
سرعة النتائج
عدة أيام (بطئ
بعد يوم (سريع
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س ) 2103( -:ما أهمية مقارنة مخطط كروموسومات خاليا الجنين بالمخطط الكروموسومي الطبيعي لإلنسان؟
لتحديد االختالل الكروموسومية.
س -:من طرق تشخيص االختالل الوراثية عند اإلنسان ,فحص خمالت الكوريون وفحص السائل الرهلي ,ما األمور التي
يمكن تحديدها من الخاليا التي يتم الحصول عليها من الطريقتين؟
. 1الحصول على مخطط كروموسومي للجنين ومقارنته بالمخطط الطبيعي لتحديد االختالالت الكروموسومية.
س( ) 2114ما أهداف االستشارة الوراثية؟
 -1الكشف عن احتمالية نقل األمراض الوراثية مثل مرض الثالسيميا .
 -2فحص األفراد الذين يشتبه في وجود متالزمة وراثية لديهم لتاكد ذلك أو نفيه .
 -3تقديم النصح لذوي األشخاص المصابين باختالالت وراثية .
 -4فحص األجنة في بداية الحمل وذلك لتحديد األجنة الغير طبيعية.
س  :ما دور المستشار الوراثي ؟
 ينشئ المستشار الوراثي سجل النسب الوراثي ألفراد العائالت
 عمل فحوصات مخبرية للزوجين واقاربهما من الدرجة االولى وذلك لتوقع احتمالية والدة أطفال مصابين باختالالت
وراثية .
س  :فسر يقوم المستشار الوراثي بعمل فحوصات مخبرية للزوجين واقاربهما من الدرجة االولى.
وذلك لتوقع احتمالية والدة أطفال مصابين باختالالت وراثية مثل الثالسيميا واألنيميا المنجلية.
س  :وضح دور اإلستشارة الوراثية للمصابين باختالالت وراثية .
 -1تقديم النصح لذوي األشخاص المصابين باختالالت وراثية .
 -2توضيح طبيعة االختالل وكيفية التعامل معه.
س  :وضح فحص األجنة في بداية الحمل .
لتحديد األجنة الغير طبيعية والمصابة باختالالت وراثية .
س ( 2108شتوي) /مالدور الذي يقوم به جهاز الطرد المركزي في فحص السائل الرهلي .
يقوم جهاز الطرد المركزي بفصل السائل عن الخاليا بحيث تترسب خاليا الجنين في األسفل ويبقى السائل في األعلى.
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إجابات أسئلة الفصل الثاني الطفرات وتأثيرتها
س  : 0متالزمة داون :
متالزمة بتاو :
فينل كيتونيوريا :
نزيف الدم (: ) A
التليف الكيسي :

كروموسومية جسمية
كروموسومية جسمية
جينية
جينية
جينية

س  -: 2عوامل فيزيائية  :مثل األشعة السينية  Xو أشعة غاما وأشعة الشمس التي تحتوي على األشعة فوق البنفسجية
 UVوالتي تحدث طفرات في الجلد عند التعرض لها لفترة طويلة جدا والتي تسبب سرطان الجلد.
 -2عوامل كيميائية  :مثل ألياف األسبست  ,والمواد الموجودة في دخان السجائر والدهانات  ,وبعض الملوثات مثل
الرصاص والكادميوم  ,والغازات المنبعثة من عوادم السيارات والمصانع والمبيدات الحشرية والفطرية.
س  : 3أ -طفرة إزاحة
ب  -إضافة أو فقد زوج من القواعد النيتروجينية يسبب ذلك تغير في تسلسل الكودونات التي يحملها , m-RNA
وهذا بدوره يؤدي إلى تغير في تسلسل بناء الحموض االمينية المكونة للبروتين الناتج .
س : 4أ -تؤثر في عدد الكروموسومات
ب -تؤثر في تركيب الكروموسوم
ج -تؤثر في تركيب الكروموسوم
س:0
اسم االختالل
تيرنر
كالينفلتر
متالزمة بتاو

عدد الكروموسومات الكلي
 40كروموسوم
 41كروموسوم
 41كروموسوم

الطراز الكروموسومي الجنسي
X0
XXY
 XXاو XY
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الفصل الثالث  :تكنولوجيا الجينات
بعد دراسة تركيب ال DNAتم االستفادة من هذه المعرفة في تطوير تكنولوجيا نقل المادة الوراثية من

كائن الى آخر وذلك خدمة للبشرية في الكثير من المجاالت مثل الطبية والزراعية والبيئية.
أوال :أدوات تكنولوجيا الجينات وموادها
 من متطلبات تكنولوجيا الموجات استخدام أدوات ومواد تساعد في نقل المادة الوراثية من كائن حي الى آخر وذلك
لتعديل الصفات الوراثية في الكائنات الحية.
 -2نواقل الجينات
 من هذه المواد  -0 :إنزيمات الحموض النووية

 -0انزيمات الحموض النووية :
وهي مجموعة من إنزيمات الحمض النووي  DNAتستخدم في مجال تكنولوجيا الجينات .ومنها:
أ -إنزيمات القطع ال ُمحدد:
هي إنزيمات متخصصة في قطع DNAتنتجها أنواع عدة من البكتيريا  ,ويستخدم بعضها في تكنولوجيا الجينات.
 تنتج البكتيريا هذه اإلنزيمات للدفاع عن نفسها وذلك بتقطيع  DNAالفيروس الذي يهاجمها للتخلص منه.
 تعرف العلماء على أكثر من  3011إنزيم .
 يسمى كل إنزيم تبعا لنوع البكتيريا التي تنتجه .مثل :
انزيم EcoRI
.0
تشير االحرف ( )Ecoالى جنس البكتيريا (  , ) Eونوع البكتيريا ( )coحيث ينتج هذا اإلنزيم من بكتيريا
تسمى ()Escherichia coli R
ويشير الحرف ( )Rالى ساللة البكتيريا
اما ( )Iفهو يشير الى أن هذا اإلنزيم هو أول انزيم قطع ُمحدد اكتشف في هذه البكتيريا.
انزيم HindIII
.2
تشير االحرف ( )Hinالى جنس البكتيريا ( , )Hونوع البكتيريا ( )inحيث ينتج هذا اإلنزيم من بكتيريا
تسمى ()Haemophilus influenzae d
ويشير الحرف ( )dالى ساللة البكتيريا
اما ( )IIIفهو يشير الى أن هذا اإلنزيم هو ثالث انزيم قطع ُمحدد اكتشف في هذه البكتيريا.
يتعرف كل من انزيمات القطع ال ُمحودد تتابعوا معينوا

من النيوكليوتيدات يترواح بين (  ) 6 – 4نيوكليوتيودات ويجوب
أن يكوون هوذا التتوابع متمواثال فوي سلسولتي  DNAوتسومى هوذه
المنطقة بمناطق التعرف
لكل سلسلة من سلسلتي  DNAنهايتين يرمز الوى

احدهها  /5ويرموز الوى النهايوة األخورى بوالرمز  /3أموا السلسولة
المقابلوووة فتكوووون النهوووايتين معاكسوووتين للسلسووولة األولوووى  .الحوووظ
الشكل
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مثال :1
نالحظ من الشكل المجاور استخدام انزيم
قطع المحدد من نوع  Eco RIوالذي تعرف
على منطقتين متماثلتين في سلسلتي
 DNAوهي التسلسل . GAATTC
حيث تم القطع بين القاعدتين  Aو  Gوبهذا
تنفصل السلسلتين عن بعضهما لينتج
قطعتين تحتوي كل منها على نهاية مفردة
تستطيع اإللتصاق بجزء مكمل لها و تسمى
هذه االطراف ( النهايات اللزجة )
ننالحظ ان النهاية اللزجة  AATTيكون مكمل
لها النهاية اللزجة األخرى TTAA
النهايات الغير لزجة  :هي نهايات غير
مفردة تنتج من انزيمات قطع المحدد،
ولذلك يصعب التحام هذه القطع مع نهايات
قطع أخرى وبهذا تستخدم هذه القطع
بشكل محدود في تكنولوجيا الجينات.
مثال :
اذا تم استخدام احد انزيمات القطع المحدد
من نوع  HindIIIوالذي يستطيع التعرف على
منطقتين متماثلتين في سلسلتي DNA
وهي التسلسل  .AAGCTTالمطلوب
 -1حدد اين يحدث القطع .
بين القاعدة النيتروجينية  Aو A
 -2اذكر القطع الناتجة من استخدام االنزيم.
A
,
AGCTT
A

TTCGA

 -3اذكر ماذا يمثل كل من
 Hinاختصار لنوع وجنس البكتيريا التي تنتج
االنزيم
الرقم الالتيني IIIهو ان ترتيب االنزيم الثالث
الذي اكتشف في هذه البكتيريا
مثال :
اذا تم استخدام احد انزيمات القطع المحدد على قطعة DNA
 .المطلوب
 -1حدد اين يحدث القطع .
..................................................
 -2اذكر القطع الناتجة من استخدام االنزيم.
.........................................................
 -3اذكر تسلسل النيوكليوتيدات في منطقة التعرف الموجودة
..............................................................
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ب -إنزيم الربط :
هو إنزيم يعمل على ربط نهايتي جزئ  DNAمعا ليكون جزئ واحد معدل جينيا .
يستخدم إنزيم الربط في تكنولوجيا الجينات لربط نهايتي جزئ  DNAليكون جزئ معدل جينيا.

ج -إنزيم بلمرة DNAال ُمتحمل للحرارة:
هي إنزيمات تعمل على بناء مكملة لسلسلة  DNAاألصلية في تفاعالت إنزيم البلمرة المتسلسل.
ُيستخرج هذا اإلنزيم من بكتيريا تعيش في الينابيع الساخنة .

 -2نواقل الجينات :
تستخد النواقل في نقل قطع  DNAالناتجة من إنزيمات القطع ال ُمحدد الى الخاليا المستهدفة ( التي يراد تعديلها)
لنواقل الجينات القدرة على دخول الخلية الهدف لتعديلها جينيا .
يمكن ان يحدث التعديل الجيني لكل من:
 -0خاليا إنسان تحتاج الى تعديل جيني.
 -2خاليا نباتية أو حيوانية يراد تحسين صفاتها.
-3خاليا بكتيريا يراد استخدامها في انتاج مواد عالجية مثل هرمون األنسولين أو هرمون النمو .
ب -الفيروسات

والنواقل نوعين  :أ -البالزميدات
أ -البالزميدات :
تحتوووي البكتيريوووا علووى نووووعين للموووادة الواثيووة هوووي البالزميووود
والكروموسوم .
هو جزئ  DNAحلقي يوجود فوي بعوض سوالالت البكتيريوا ولوه
القدرة على التضاعف ذاتيا .
يعد البالزميد أول ناقل مستخدم في التعديل الجيني للبكتيريا .
يجب توافر مواقع مهمة في البالزميد لحدوث النقل الجيني وهي :
 -0موقع مسؤول عن تضاعف البالزميد
المحدد.ولها القدرة على
 -2مواقع التعرف على إنزيمات القطع
ُ
التعوورف علووى تسلسوول النيوكليوتيوودات (القواعوود النيتروجينيووة)
التي ُتقطع عند إضافة قطع  DNAالمرغوبة الى البالزميد.
 -3موقووع جووين المقوواوم لنوووع او اكثوور للمضووادات الحيويووة مثوول
األمبسوويلين لتسووهيل فصوول البكتيريووا التووي تحوووي هوذا البالزميوود
المعدل جينيا .
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ب -الفيروسات :
تستخدم بعض أنواع الفيروسات في نقل قطع  DNAوخاصة عندما تكون كبيرة الحجم .
الخطوات:
 -0قطع جزء من  DNAالفيروس عن طريق إنزيم قطع ُمحدد.
 -2إضافة قطعة  DNAالمرغوبة وربطها عن طريق إنزيم ربط DNA
 -3يتكون الفيروس المعدل جينيا.

س /اذكر دور إنزيم الربط في العالج الجيني .
يعمل على ربط نهايتي سلسلتي  DNAمعا لتكوين جزئ جديد معدل جينيا .
س  /اذكر أهمية استخدام إنزيم بلمرة  DNAالمتحمل للحرارة .
تعمل على بناء مكملة لسلسلة  DNAاألصلية في تفاعالت إنزيم البلمرة المتسلسل.
س  /اذكر أنواع المادة الوراثية الموجودة في البكتيريا.
البالزميد و الكروموسوم
س  /اذكر المراحل التي تحدث للفيروس الستخدامة كناقل للجينات.
 -0قطع جزء من  DNAالفيروس عن طريق إنزيم قطع ُمحدد.
 -2إضافة قطعة  DNAالمرغوبة وربطها عن طريق إنزيم ربط DNA
-3يتكون الفيروس المعدل جينيا.
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س  /اذكر الشروط الواجب توافرها بالبالزميد الستخدامه كناقل جيني .
يجب توافر مواقع مهمة في البالزميد لحدوث النقل الجيني وهي :
موقع مسؤول عن تضاعف البالزميد
.0
المحدد.
مواقع التعرف على إنزيمات القطع
.2
ُ
موقع جين المقاوم لنوع او اكثر للمضادات الحيوية.
.3
س  /تتطلب تكنولوجيا الجينات مواد وأدوات اذكر اثنين منها .
 -0إنزيمات الحموض النووية  -2نواقل الجينات
س  /اذكر المقصود بكل من
 -0مناطق التعرف  :هي مناطق يتراوح طولها من  6-4قواعد ذات تتوابع متماثول للقواعود النيتروجينيوة علوى سلسولتي
 DNAيتعرف عليها انزيمات القطع ال ُمحدد بحيث تحدث عملية القطع للجزئ DNA
 -2النهايات اللزجة  :قطع ذات سالسل مفردة من النيوكليوتيدات ناتجة من ‘نزيمات القطع ال ُمحدد تستطيع اإللتصاق
بجزء مكمل لها .
س /فسر سبب استخدام النواقل المعدلة جينيا .
وذلك لقدرتها على الدخول الى الخاليا الهدف لتعديلها جينيا .
س( 2108شتوي)  /فسر يكون استخدام بعض إنزيمات القطع في مجال تكنولوجيا الجينات محدود.
وذلك النها تنتج نهايات غير لزجة ويكون ارتباط هذه النهايات بسالسل أخرى صعبا.
س  /اذكر انواع الخاليا التي يمكن أن يحدث لها تعديل جيني .
 -0خاليا إنسان تحتاج الى تعديل جيني.
 -2خاليا نباتية أو حيوانية يراد تحسين صفاتها.
-3خاليا بكتيريا يراد استخدامها في انتاج مواد عالجية مثل هرمون األنسولين أو هرمون النمو .
س  /اذا علمت أن احد إنزيمات القطوع يتعورف علوى تسلسول النيوكليوتيودات  GGATCCويقطوع سلسولة ال DNAبوين
القاعدتين النيتروجينيتين  Gالمتتاليتين .المطلوب
 -0اكتب تسلسل النيوكليوتيدات في القطع الناتجة من استخدام هذا اإلنزيم .
 -2اذكر عدد النيوكليوتيدات في القطع التي تعرف عليها اإلنزيم .
 -3اذكر تسلسل القواعد النيتروجينية للنهايات اللزجة الناتجة.
AATAGGATCCATAA
TTATCCTAGGTATT
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
س  /اذا تم استخدام اكثر من انزيم القطع المحدد وهي :
 -0انزيم يتعرف على المنطقة  AAGCTTوالذي يقطع بين القاعدتين A
 -2انزيم يتعرف على المنطقة  CCTAGGوالذي يقطع بين القاعدتين C
المطلوب اذكر القطع الناتجة من استخدام االنزيمات .
-A–A–C–T–A–A–G–C–T–T–A–T–C–C–T–A–G–G–T–C–G–A–T–-T–T–G–A–T–T–C–G–A–A–T–A–G–G–A–T–C–C–A–G–C–T–A
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
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ثانيا  :الطرائق المستخدمة في تكنولوجيا الجينات :
 يتم إنتاج نسخ متعددة من  DNAوفصل قطع DNAعن بعضها بعدة طرق مخبرية ومن هذه الطرق
 -2الفصل الكهربائي الهالمي
 -0تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل
 -0تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل (: ) PCR






اخترع العالم كاري موليس طريقة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل وبذلك نال جائزة نوبل عوام  0443إلختراعوه هوذه
الطريقة .
تستخدم هذه الطريقة إلنتاج نسخ كثيرة من قطع  DNAخارج الخلية الحية باستخدام جهاز خاص .
يتم استخدام النسخ المتعددة في عدة مجاالت منها :
 -0تكثير جين مرغوب الستخدامة في التعديل الجيني .
 -2تكثير نسخ  DNAالمسببة لمرض ما  ,وبذلك يسهم في الكشف عن وجود مسببات األمراض
( بكتيريا أو فيروس ) في عينات المرضى
 -3تشخيص بعض االختالالت الوراثية
 -4تعرف بصمة . DNA
المواد الالزمة في هذا التفاعل هي :
 -0سالسل البدء وهي سالسل أحادية قصيرة تحتوي على تتابع نيوكليوتيدات مكمل لنيوكليوتيدات منطقة بدء
نسخ جزئ DNA
 -2نيوكليوتيدات بناء .DNA
 -3عينة من جزئ  DNAالمراد نسخة .
 -4إنزيم بلمرة  DNAال ُمتحمل الحرارة.

 خطوات التجربة :
تحدث التجربة على صورة دورات ذات درجات حرارة معينة
ومدة زمنية قصيرة (ثواني او دقائق) :
الخطوة االولى  :تحطيم الروابط بين سلسلتي  DNAوبتالي
تنتج سلسلتين منفصلتين وتحدث على درجة حرارة بين -41
 40سס .
الخطوة الثانية  :ربط سالسل البدء بمكمالتها وتحدث على
درجة حرارة بين  60-41سס .
الخطوة الثالثة  :بناء سلسلتين  DNAمكملتين للسالسل
االصلية عن طريق إنزيم بلمرة DNAالمتحمل الحرارة
فيتضاعف جزئ  DNAاالصلي وتحدث على درجة حرارة بين
 10-11سס .
 تكرر الدورة مرات عدة تصل الى  30دورة
 تكون جميع نسخ  DNAالناتجة من هذه الدورة طبق
األصل عن جزئ  DNAاألصلي .
 من العوامل االساسية (لنجاح) إلتمام كل خطوة ضبط
درجات الحرارة بدقة في كل خطوة

بواسطة إنزيم بلمرة ()DNA
المتحمل الحرارة
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 -2الفصل الكهربائي الهالمي للمادة الوراثية :





تستعمل هذه الطريقة لفصل قطع  DNAفي عينة ما اعتمادا على حجمها .
تتحرك القطع بتجاه القطب الموجب النها مشحونة بشحنة سالبة .
القطع ذات الحجوم الصغير تتحرك مسافة أطول من القطع ذات الحجوم الكبيرة .
تستخدم هذه الطريقة في تكنولوجيا الجينات لتحديد بصمة .DNA
خطوات الفصل الكهربائي الهالمي للمادة الوراثية :
أ -ملء الحفر الموجودة على طرف الهالم بمزيج من قطع
 DNAالمراد فصلها ( قرب القطب السالب
ب -وصل قطبي الجهاز بمصدر تيار كهربائي خاص لمدة
مناسبة .
ج -تتحرك القطع باتجاه القطب الموجب حسب حجوها .
( عالقة عكسية بين الحجم والمسافة المقطوعة
د -فصل التيار الكهربائي ووضع الصفيحة بما تحتوية في
محلول صبغة خاصة بجزئيات  DNAمدة قصيرة.
هـ -نقل الصفيحة الى جهاز آخر خاص بمصدر اشعة فوق
بنفسجية(  ) UVفتظهر أشرطة مصبوغة تختلف مواقعها
على المادة الهالمية.

صفيحة

مالحظة  :تقطع قطع  DNAالمتطابقة المسافة نفسها في
المادة الهالمية وذلك النها متساوية بالحجوم
س  /يمثل الشكل المجاور فصل كهربائي هالمي لقطع  DNAالمطلوب:
 -0انسب كل قطعة من قطع  DNAالى الرقم المناسب.
 -2ما هو االساس الذي يحدد فصل قطع DNA
 -3في اي التطبيقات يمكن االستفادة من هذه اآللية.
-4ما أهمية استخدم اشعة  UVفي هذه اآللية.
الحل  -0القطعة  6مع أ  /القطعة  0مع ب
القطعة  2مع ج  /القطعة  4مع د  /القطعة  0مع هـ
القطعة  3مع و  /القطعة  1مع ز
 -2حجم قطع DNA
 -3في تحديد بصمة DNA
 -4لتظهر قطع  DNAعلى شكل أشرطة مصبوغة بمواقع مختلفة
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س  /قووارن بووين طرقتووي تفاعوول إنووزيم البلموورة المتسلسوول والفصوول الكهربووائي الهالمووي موون حيووث اسووتخدام كوول منهووا
والنتيجة من كل طريقة .
الفصل الكهربائي الهالمي
إنزيم البلمرة المتسلسل
الطريقة
 -0تكثير جين مرغوب الستخدامة في التعديل الجيني في بصمة DNA
االستخدام
.
 -2تسهم في الكشف عن وجود مسببات األمراض
 -3تشخيص بعض االختالالت الوراثية
 -4تعرف بصمة DNA
تكووووين نسوووخ طبوووق االصووول عووون جوووزئ  DNAخوووارج أشوورطة مصووبوغة ذات مواقووع مختلفووة
النتيجة
حسب حجم القطع
الخلية الحية
س  :قارن بين خطوة تحطيم الروابط بين سلسلتي  DNAوخطوة بناء السلسلتين المكملتين للسلسة االصلية
من حيث المواد المستخدمة ودرجة الحرارة المناسبة .
وخطووووة بنووواء السلسووولتين المكملتوووين
خطوة ربط سالسل البدء بمكملتها
الخطوة
للسلسة االصلية
انووزيم بلموورة  DNAالمتحموول درجووة
سالسل البدء
المواد المستخدمة
الحرارة
ס
ס
 10 – 11س
 60 – 41س
ودرجة الحرارة المناسبة
س  /اذكر دور اإلنزيم المتحمل للحرارة في تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل.
يعمل على بناء سلسلة مكملة للسلسلة األصلية لجزئ . DNA
س  /اذكر دور سالسل البدء في دورة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل .
تعمل على األرتباط بمكملتها على السالسل التي تم فصلها بحيث تحتوي على نيوكليتيدات مكملة لنيوكليوتيودات التوي
يبدأ منها نسخ . DNA
س  /فسر تكرار دورة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل .
وذلك النتاج نسخ عديدة من قطع  DNAتشبة جزئ  DNAاألصلي .
س  /اذكر دور إنزيم البلمرة المتسلسل في الكشف عن االمراض البكتيرية والفيروسية .
يعمل اإلنزيم على تكثير نسخ  DNAالفيروس اوالبكتيريا مما يسهم بالكشف عن مسبب المرض لعينات المرضى
س  /اذكر دور درجة الحرارة في دورة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل .
ان ضبط درجة الحرارة بدقة يعتبر عامال اساسيا التمام كل خطوة من خطوات الدورة .
س  /اذكر دور التيار الكهربائي في فصل قطع  DNAفي الفصل الكهربائي الهالمي .
تعمل الكهرباء على فصل قطع  DNAذات الشحنة السالبة باتجاه القطب الموجب حسب حجومها .
س  /اذكر العالقة بين حجم قطع  DNAوتحركها في المادة الهالمية .
عالقة عكسية بحيث تتحرك القطع الصغيرة مسافة ابعد من القطع الكبيرة .
س( 2108شتوي) -مادور األشعة فوق بنفسجية  UVفي طريقة الفصل الهالمي الكهربائي ؟
تظهر القطع  DNAالمصبوغة على شكل أشرطة حمراء ذات مواقع مختلفة على المادة الهالمية
س( 2108شتوي) اذكر المواد واألدوات الالزمة لتفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل؟
 -2نيوكليوتيدات بناء .DNA
 -0سالسل البدء
 -3عينة من جزئ  DNAالمراد نسخة  -4 .إنزيم بلمرة  DNAال ُمتحمل الحرارة.
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ثالثا :تطبيقات تكنولوجيا الجينات :
 ساعد تطبيق تكنولوجيا الجينات في تلبية حاجات االنسان الحقيقية في مجاالت حياتة المختلفة .
 ومن هذه التطبيقات :
 -3بصمة DNA
 -2هندسة الجينات في مجالي الطب والزراعه
 -0الجينوم البشري
 -0الجينوم البشري :
 تحتوي الخلية الجسمية البشرية على  41كروموسوم (  2Nثنائية المجموعة الكروموسومية .
 يحتوي الكروموسوم الواحد على عدة جينات محموله عليه .
الجين هو عبارة عن تسلسل محدد من النيوكليوتيدات على شريط الكروموسوم .
الجينوم البشري هو تسلسل الكامل للنيوكليوتيدات في كل كروموسوم من كروموسومات الخلية البشرية الواحدة.
 ساهم عدة علماء من دول مختلفة في إتمام المشروع بحيث دونت النتائج التي توصولوا اليهوا تباعوا فوي قاعودة بيانوات
خاصة بالمشروع .
بدأت فكرة المشروع عام 1991م ونشرت نتائج المشروع عام 2113م
فائدة المشروع  :تحديد مواقع بعض الجينات التي تسبب االختالالت الوراثية لمعالجتها.
 -2هندسة الجينات :
هندسة الجينات  :احدى مجاالت تكنولوجيا الجينات تتضمن تعديل تركيب DNAفينتج  DNAمعدل جينيا يمكن استخدامة
في إكساب كائنات حية صفات مرغوبة .
 تعد من أهم تطبيقات تكنولوجيا الجينات.
 يحدث تعديل تركيب  DNAفينتج  DNAمعدل جينيا يستخدم في انتاج كائنات حية معدلة جينيا ذات صفات مرغوبة .
 مجاالت هندسة الجينات :
ب -مجال زراعي
أ -مجال طبي
أ -المجال الطبي  :وذلك عن طريق
 -0إنتاج عالجات طبية  :انتاج مواد طبية اليستطيع المريض انتاج هذه المواد مثل هرمون األنسولين وهرمون النمو.
 -2العالج الجيني  :من االختالالت التي تعالجها مرض التليف الكيسي ونزيف الدم
 يوجد للعالج الجيني للخاليا طريقتين :
اوال  :تثبيط الجين المسبب للمرض وايقافه عن العمل  ( .الحظ الشكل )
ثانيا  :إدخال الجينات السليمة عن طريق نواقل الجينات التي تعمول علوى نقول الجوين السوليم الوى الخاليوا الجسومية او
الجاميتات او البويضة المخصبة.
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ب -المجال الزراعي :
 هناك عدة مشاكل تؤثر على الغطاء النباتي والثروة الحيوانية من أهمها :
 -0الزيادة الكبيرة لعدد السكان.
 -2شح الموارد .
 -3الزحف العمراني للمناطق الزراعية .
 -4الرعي الجائر .
 -0االستخدام المفرط للمبيدات الحشرية
 تسهم هندسة الجينات في حل هذه المشاكل .
 -0تحسين اإلنتاج النباتي  :تستخدم هندسة الجينات فوي إكسواب النباتوات صوفات جديودة تمكنهوا مون تحمول الظوروف
البيئة القاسية .
ويمكن نقل جينات الى النبات بحيث تجعلها قادرة على مقاومة كل من:
 الملوحة الجفاف االمراض الحشراتخطوات هندسة الجينات في النباتات :
 -1استخالص البالزميد من الخلية البكتيرية .

استخالص البالزميد من
البكتيريا

 -2تعديل البالزميد جينيا وذلك باضافة الجين المرغوب
حيث تستخدام انزيمات القطع المحدد وإنزيم ربط DNA
في هذه الخطوة
 -3إضافة البالزميد المعدل جينيا الى الخاليا النباتية .
 -4تنتج الخاليا نباتية معدلة جينيا بحيث تحتوي على
جين الصفة المرغوبة .
 -5زراعة نسيجية لللنبتة التي تحتوي على جين الصفة
المرغوبة .
 -1ينتج نباتات تحمل الصفة المرغوبة.

 -2تحسين االنتاج الحيواني
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 -3بصمة  (DNAالبصمة الوراثية )
بصمة  : DNAمعرفة تسلسل النيوكليوتيدات لدى األشخاص في مناطق محددة من  DNAوذلك الن لكل شخص تسلسل
معين من النيوكليوتيدات.
 مصادر  DNAالمستخدم في الفحص :
 -1أنسجة الجسم مثل بصيالت الشعر والجلد واالسنان والعظام و العضالت واالنسجة الطالئية
 -2سوائل الجسم المختلفة مثل الدم والسائل المنوي واللعاب
المواد واالدوات المستخدمة بعد الحصول على العينات كما يلي (بالترتيب):

ج -تقنية الفصل الكهربائي الهالمي
ب -إنزيمات القطع المحدد
أ -تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل

مالحظة:
 تم استخدام بصمة  DNAالن لكل شخص تسلسل معين من النيوكليوتيدات وبتالي تحددهوية األشخاص بدقة كبيرة
 الحاالت التي يتم فيها استخدام بصمة DNA
أ -في حاالت إثبات األبوة لطفل معين  :تجرى مقارنه بين  DNAالطفل وكال األبوين
( بتحليل عينات  . DNAيجب توافق جزء من DNAالطفل مع  DNAاألم  ,والجزء األخر مع  DNAاألب .
ب -في حاالت الجريمة يجرى تحليل عينات  DNAمن مسرح الجريمة واألشخاص المشتبه بهم.

 حيث يتم مقارنة نتائج العينات المفحوصة بعينات المشتبه بهم للتواصل الى الجناة  ,اما في حالة اثبةات األبةوة للتوصةل
الى اآلباء.
 مثال  :قارن بين بصمات  DNAالتالية وحدد المجرم من المشتبه بهم من الرقم  0الى 0
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رابعا :األبعاد األخالقية لتطبيقات تكنولوجيا الجينات ومحاذير استخدامها
 هناك ايجابيات عديدة لتكنولوجيا الجينات ,ولكن تزداد المحاذير والمخاوف من إساءة اسةتخدامها أو ظهةور آثةار سةلبية
من استخدامها ومنها :
 -1تاثير الجين المنقول الى الخلية في عمل الجينات االخرى.
مثال  :اذا أثر الجين المنقول على الجين المسؤول عن منع حدوث األورام السرطانية أو فقد قدرته على العمل
النتيجة السلبية :انتشار االورام في جسم الشخص المنقول اليه الجين.
 -2تأثير نواقل الجينات ( مثل الفيروس المعدل جينيا ) في عمل جهاز المناعة .
تاثير  :يتأثر جهاز المناعة لدخول نواقل الجينات على أنها أجسام غريبة فيهاجمها
النتيجة السلبية  :عدم استفادة الجسم من العالج الجيني .
 -3تحول هدف التعديل الجيني للخاليا البشرية من معالجة للتخلص من األمراض الى تغير الصفات الشكلية الطبيعية .
مثل لون العيون ولون البشرة وغير ذلك من الصفات الغير مرضية
 -4انتاج كائنات حية تؤثر في اإلتزان البيئ والسالسل الغذائية

س  /في اي من تطبيقات تكنولوجيا الجينات يمكن استخدام الفصل الكهربائي الهالمي .
 -3بصمة DNA
 -2هندسة الجينات
 -1الجينوم البشري
س  /اذكر الفائدة من المشروع الجينوم البشري .
يمكن تحديد مواقع بعض الجينات التي تسبب االختالالت الوراثية فيتم تعديلها عن طريق العالج الجيني .
س  /اذكر أهمية مشروع الجينوم البشري .
يعمل على تحديد تسلسل النيوكليوتيدات لكل جين من الجينات على شريط الكروموسوم.
س  /تعد التطبيقات في تكنولوجيا العالج الجيني مون احود األسوباب الرئيسوية فوي عوالج األموراض الوراثيوة المستعصوية.
والمطلوب . 0كيف يمكن تحديد الجين المسبب لإلختالل الوراثي؟
.2اذكر الطريقة لعالج الختالل الوراثي؟
 .1عن طريق استخدام الجينوم البشري الذي يحدد موقع الجينات
. 2عن طريق العالج الجيني .
س  /كيف تم االستفاد من هندسة الجينات في المجال الطبي .
عن طريق  -1انتاج عالجات طبية مثل األنسولين
 -2العالج الجيني لبعض االمراض الوراثية .
س )2114( /فســــر ,تستخدم بصمـة  DNAأو البصمة الوراثيــة في مجــال تعرف األشخاص أو تحديد هوويتهم بدقـوـة
كبيرة.
الن لكل شخص تسلسل معين للنيوكليوتيدات خاص به .
س )2102( :ماذا يشترط في إثبات األبوة لطفل معين عند مقارنة  DNAالطفل مع كال األبوين في بصمة DNA؟
تجرى مقارنة بين  DNAالطفل وكال األبوين ,ويجب أن يتوافق جزء من  DNAالطفةل مةع  DNAاألم والجةزء األخةر مةع
DNAاألب .
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س -:الشكل التالي يبن بصمات  DNAألبوين وأم وطفل ,بين أي من األبوين هو أب لهذا الطفل؟
األب رقم ( . 1

غير موجود

س -:ما االدوات والمواد المستخدمة التي يتم من خاللها الحصول على بصمة  DNA؟
ج -تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل
ب -تقنية الفصل الكهربائي الهالمي
أ-إنزيمات القطع المحدد
س ( ) 2118تعد تكنولوجيا العالج الجيني من التطبيقات التكنولوجية الحيوية فوي عوالج العديود مون األموراض الوراثيوة
المستعصية .والمطلوب . 0اذكر مرضين يمكن عالجهم عن طريق العالج الجيني ؟
.2اذكر طرق العالج الجيني؟
 .1أ -التليف الكيسي ب -نزف الدم
. 2اوال  :تثبيط الجين المسبب للمرض وايقافه عن العمل  ( .الحظ الشكل
ثانيا  :إدخال الجينةات السةليمة عةن طريةق نواقةل الجينةات التةي تعمةل علةى نقةل الجةين السةليم الةى الخاليةا الجسةمية او
الجاميتات او البويضة المخصبة.
س ( 2108شتوي)من خالل دراستك لتطبيقات التكنولوجيا الجينات ,اذكر دور البكتيريا في هندسة الجينات للنباتات.
يعمل البالزميد الموجود في الخلية البكتيرية على ادخال جين الصةفة المرغوبةة ثةم نقلةه الةى الخليةة النباتيةة المةراد تعةديلها
فتصبح الخلية النباتية معدلة جينيا ( تحتوي على جين الصفة المرغوبة .
س ( ) 2102لبصمة  DNAدور في الكشف عن مرتكب جريمة ما ,والمطلوب
. 0ما اسم التكنولوجيا الخاصة التي يتم فيها فصل قطع DNA؟
. 2ما سبب استخدام بصمة  DNAفي تحديد هوية القاتل بدقة؟
 .1الفصل الكهربائي الهالمي .
. 2الن لكل شخص تسلسل النيوكليوتيدات معين ال يتشابه مع اي شخص آخر.
س (  )2103تعد بصمة  DNAمن تطبيقات التكنولوجيا الحيوية في الوراثة ,والمطلوب
. 0سم التكنولوجيا الخاصة التي يتم فيها فصل قطع DNA؟
. 2كيف تظهر قطع  DNAعند تصوير المادة الهالمية باألشعة فوق البنفسجية  UV؟
. 3كيف تستخدم بصمة  DNAفي إثبات األبوة لطفل معين؟
 . 1الفصل الهالمي الكهربائي
. 2أشرطة مصبوغة ذات مواقع مختلفة.
. 3تجرى مقارنة بين  DNAالطفل وكال األبوين ,أو توافق جزء من  DNAالطفل مع  DNAاألم والجزء األخةر مةع DNA
األب
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س /اذكر خطوات خطوات هندسة الجينات في النباتات :
 -1استخالص البالزميد من الخلية البكتيرية .
 -2تعديل البالزميد جينيا وذلك باضافة الجين المرغوب حيث تستخدام انزيمات القطع المحدد وإنزيم ربط  DNAفي هذه
الخطوة
 -3إضافة البالزميد المعدل جينيا الى الخاليا النباتية .
 -4تنتج الخاليا نباتية معدلة جينيا بحيث تحتوي على جين الصفة المرغوبة .
 -5زراعة األنسجة النباتية التي تحتوي على جين الصفة المرغوبة .
 -1ينتج نباتات تحمل الصفة المرغوبة.
س( )2102فسـر ,يتم إستخدام هندسة الجينات في تحسبن اإلنتاج النباتي؟
النه يساعد في إكساب النباتوات صوفات جديودة تمكنهوا مون تحمول الظوروف البيئوة القاسوية بحيوث تجعلهوا قوادرة علوى
مقاومة كل من:
 الملوحة الجفاف االمراض الحشراتس  /فسر هناك مخاوف من استخدام نواقل الجينات من عمل جهاز المناعة .
الن جهاز المناعة يمكن ان يستجيب لدخول هذه النواقل ويهاجمها مما يؤدي الى عدم االستفادة من المعالجة الجينية .
س( 2108شتوي) فسر قد اليستفيد المريض من المعالجة الجينية باستخدام الفيروسات المعدلة جينيا.
الن جهاز المناعة يمكن ان يستجيب لدخول هذه النواقل ويهاجمها مما يؤدي الى عدم االستفادة من المعالجة الجينية .
س /فسر هناك مخاوف من طريقة استخدام تكنولوجيا الجينات.
النه يمكن استخدامة للصفات الشكلية الظاهرية ( الغير مرضية بدال من استخدامة لعالج االمراض .
س  /فسر هناك مخاوف من استخدام تكنولوجيا الجينات من تاثيها السلبي على الشخص المنقول اليه الجين .
النه اذا أثر الجين المنقول على جين مسؤل عن منع حدوث االوراوم او فقد قدرته علةى العمةل سةوفيؤدي ذلةك الةى انتشةار
االورام في الجسم.

س /اذكر المخاوف من إساءة استخدام تكنولوجيا الجينات أو ظهور آثار سلبية من استخدامها .
 -1تاثير الجين المنقول الى الخلية في عمل الجينات االخرى.
 -2تأثير نواقل الجينات ( مثل الفيروس المعدل جينيا في عمل جهاز المناعة .
 -3تح ول هدف التعديل الجيني للخاليا البشرية من معالجة للتخلص من األمراض الى تغير الصفات الشكلية الطبيعية .
 -4انتاج كائنات حية تؤثر في اإلزان البيئ والسالسل الغذائية

51

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي هاتف 9192996911

إجابات أسئلة الفصل الثالث تكنولوجيا الجينات
س  -1/ 0بصمة DNA

 -2هندسة الجينات

س: 2
أ -النه يعمل على تكوين نسخ متعددة من جين اإلصابة مما يؤدي الى الكشف عن وجود مسبب في عينات المرضى .
ب -النها تعمل على ظهور أشرطة مصبوغة لقطع  DNAفي مناطق مختلفة على المادة الهالمية.
س  : 3الطفل أ للعائلة  , 2والطفل ب للعائلة 1

س:4
-A–A–C–T–A–A–G–C–T–T–A–T–C–C–G–A–A–T–T–C–G–A–T–-T–T–G–A–T–T–C–G–A–A–T–A–G–G–C–T–T–A–A–G–C–T–A

A- G – C – T – T – A – T – C – C – G – A – A – T – T
A –T –A - G – G - C -

-A–A–C–T–A
T–T–G–A–T–T–C–G–A

C–G–A–T–T–T–A–A–G–C–T–A

س:0
أ -ص
G–G–G–G–A–T–C–C–C–G–C –C–C–C–T–A–G–G–G–C

–G–G–G
–C –C–C–C–T–A–G
–G–A–T–C–C–C–G––G–G–C

58

الفيصل للعلوم احلياتية

اعداد املعمل فادي همداوي هاتف 9192996911

إجابات أسئلة الوحدة األولى الوراثة
س : 1اختر االجابة الصحيحة :
رقم السؤال
اإلجابة

2
ب

1
د

4
ب

3
د

س-:2النه اليملك الجين المتنحي  iوفصيلة الدم  Oيحتوي على جينين متنحيين.
س  : 3أ -صفة متأثرة بالجنس .وذلك الن الطراز الجيني  DSيعطي طرازين شكليين مختلفين عند الذكور واالناث

SS
ليس له قرون
ليس لها قرون

ذكر
انثى

5

DS
له قرون
ليس لها قرون

3

DS
له قرون
ليس لها قرون

DD
له قرون
لها قرون

11

س 4أ
G

E

F

H

ب  11وحدات خريطية جينية .
س : 5النبات المجهول YyCc
YyCc
النبات ( أ
yycc
النبات ( ب
س : 1االنثى XsxsGG
ينتج من التزاوج XSXsGg

الذكر XSYgg
XsYGg ,

أنثى رمادية الجسم منتظمة األجنحة

 ,ذكر رمادي غير منتظم األجنحة

س  : 5أ -هي عبارة في طفرة في الكروموسومات الجسمية تؤدي الى زيادة كروموسوم لزوج الكروموسومات رقم 21
ب -مرض فينل كيتونيوريا االعراض  :حدوث خلل في أيض الحمض األميني فينل ألنين  ,تراجع في القدرات العقلية
متالزمة بتاو  :االعراض  :تشوهات في االعضاء الداخلية  ,قدرات عقلية محدودة  ,شق في الشفة العليا والحلق.
س :- 2أ -1 .كالينفلتر  -2 XXYتيرنرX0
ب -1 .كالينفلتر  :ذكر طويل  ,مستوى الذكاء منخفض  ,صغر حجم األعظاء التناسلية  ,عدم اكتمال النضوج الجنسي
 -2تيرنر  :أنثى عقيمة  ,عدم اكتمال النضوج الجنسي ,قد تظهر بعض الصفات الجنسية األنثوية اذا خضعت للعالج
ج 44 -كروموسوم
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س:9

س : 11طفرة موضعية
س : 11العينة ب يعاني من اختالل النه اليوجد لديه قطعة رقم  3الموجودة في العينة الضابطة
أما العينة ج ال يعاني من اي اختالل النه مطابق للعينة الضابطة
اما العينة د يعاني من اختالل النه اليوجد لديه قطعة رقم  2الموجودة في العينة الضابطة
س : 12انزيم القطع المحدد ( EcoRV
 Ecoاختصار لجنس ونوع البكتيريا المنتجة لإلنزيم
 Rيشير الى ساللة البكتيريا
 Vيشير الى إن االنزيم الخامس المستخلص من هذه البكتيريا.

س  :13يستخدم طريقة تفاعل إنزيم البلمرة المتسلسل لزيادة كمية  DNAالنها تنتج نفس DNAبكميات كبيرة .
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