
الوراثة البشریة

:2 التمرینحل 
یھتم علم الوراثة بدراسة انتقال الصفات الوراثیة عبر األجیال، وتعتمد الوراثة الماندیلیة أو الكالسیكیة في ھذه الدراسة على : تقدیم

بات الجلبانة القاعدة التي بنیت علیھا القوانین التزاوجات التجریبیة الموجھة، ویعد العالم ماندل رائد ھذا العلم حیث مثلت أعمالھ على ن
ھذا ورغم أن الوراثة البشریة تخضع لقوانین ماندل في عمومھا إال أن . األساسیة لعلم الوراثة عند الكائنات الثنائیة الصیغة الصبغیة

  . بشكل مستقل عن الوراثة الماندیلیةالصعوبات التي تطرحھا دراستھا، تفرض بدیال للمنھجیة المتبعة، وھذا ما یجعل دراستھا تتناول

  فما ھي القوانین األساسیة لماندل، ركیزة الوراثة الكالسیكیة؟
ماھي الصعوبات التي تطرحھا دراسة الوراثة البشریة؟

ماھي الوسائل المعتمدة لدراسة الوراثة البشریة والبدیل للتزاوجات التجریبیة؟
  :ة فقرات أساسی3یفترض أن یتناول : الموضوع

قوانین ماندل  :  
  .یلزم إعطاء مضمون القانون:  الھجناء1Fتجانس أفراد :  القانون األول-  
  .یلزم إعطاء مضمون القانون: نقاوة األمشاج:  القانون الثاني-  
  .یلزم إعطاء مضمون القانون: استقاللیة أزواج الحلیالت:  القانون الثالث-  

صعوبات دراسة الوراثة البشریة :  
زم ذكر الصعوبة المتمثلة في كون اإلنسان لیس مادة تجریبیة تخضع للتزاوجات التجریبیة، نظرا ألنھا العائق الحقیقي الذي یمنع یل  

  .ویلزم إتمام الصعوبات بذكر ثالث أو أربع صعوبات أخرى. توحید دراستھا مع الوراثة عند ثائیات الصیغة الصبغیة

البشریة الوسائل المعتمدة لدراسة الوراثة :  
  .مع إعطاء تعریف مبسط: شجرات النسب

.مع إعطاء تعریف مبسط: الخرائط الصبغیة
.لیس ضروریا تناول التقنیة في مجموع تفاصیلھا. مع إعطاء تعریف مبسط: البصمات الوراثیة

 من الوسائل، البدیل للدراسة التجریبیة استطاع اإلنسان تخطي الصعوبات التي تطرحھا دراسة الوراثة البشریة، فأوجد وابتكر الجدید: خاتمة
.للوراثة الماندیلیة، ھذا ورغم طریقة تناولھ المختلفة یبقى ھذا العلم مدینا للعالم ماندل وخاضعا للقوانین التي سنتھا دراستھ

:3 حل التمرین
.ألن أبوین سلیمین أعطو خلفا مصابا الحلیل المسئول عن ھذا المرض متنحي   ـ1

. و ھو صبغي الجنسي7 ألنھ محمول على الصبغي  ال جنسیة  الحلیل المسئول عن ھذا المرض محمول على صبغیات ـ  2
  ـ 3

I1= Mm  ألنھ سلیم و اعطى خلفا مصابا 
I2= Mm   ألنھا سلیمة و اعطت خلفا مصابا 

II6 =mm    مصاب  ألنھ 

.  ـ ألنھ زواج صلبي من نفس العائلة4

:1التمرینحل 
.متنحي ألن أبوین سلیمین أعطو خلفا مصابا ـ الحلیل المسئول عن ھذا المرض 1

 بما أن ھناك X ـ الحلیل المسئول عن ھذا المرض محمول على صبغیات الجنسیة ألن لو افترضنا أن الحلیل محمول على الصبغي 2
 األب مصاب  و من تم یجب أن یكون1I من األب Xm أي ستأخذ الحلیل XmXm سیكون نمطھا الوراثي 5IIإناث مصابات فان األنثى 

. سلیم1Iو ھذا یخالف معطیات شجرة النسب التي تبین أن األب 

: ـ األنماط الوراثیة3
 بما أن لھم مظھر سلیم و اعطو خلفا مصابا2I و 1I بالنسبة للفردین Mm ـ     
 بما أن لھا مظھر سلیم و لیس لھا خلف4II بالنسبة للفرد MM أو Mm ـ     
  . بما أن لھا مظھر مصاب و المرض متنحي1IV و 5IIفرد  بالنسبة للmm ـ     

 بسبب الزواج الصلبي ألفراد یحملون الحلیل المسئول المرضIV یمكن تفسیر ظھور عدة حاالت لھذا المرض في الجیل -4
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.  من اللولب غیر المستنسخ اذن حدوث طفرة17 و 16 و 15 المرتبة في األرقام CTT تم إزالة النیكلیوتیدات  2كل  ـ في الش5

  ومن تم إیجاد سلسلة األحماض األمینیة  ARNmالمكمل لكل جزء أي انجاز اللولب المستنسخ و نسخ منھ   ADN یجب وضع لولب   ـ6

lys-glu-asn-ile-ile-phe-gly-val-ser-tyr 1 الشكل
lys-glu-asn-ile-ile-gly-val-ser-tyr 2الشكل 

 . ھو تغیر البروتین Mucoviscidose  إذن سبب ظھور مرض  من البروتین غیر العاديphe ـ نالحظ إزالة الحمض األمیني 7
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