
  تمرین 

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

  ) ن1 (.؟ علل جوابك ھل الحلیل المسؤول عن ھذا المرض سائد أم متنحي-1
  ) ن1.5 (.مورثة المعنیة مع تعلیل جوابك حدد الصبغي الحامل لل-2
  :النمط الوراثي بعد إعطائك رموزا مناسبة، حدد -3

  ) ن1.5  (.للنساء السلیمات** للذكور المصابین   .       ** للذكور السلیمین   ** 
  ) ن1  (. مع تعلیل جوابك بالنسبة لھتین الحالتین14و  1للسیدتین    ** 
  ابات في نمو الصفات الجنسیة وللتأكد من اإلصابة الممكنة لھذا  من اضطر18یشكو االبن  

  إجراء اختبار دموي لھ  قرر الطبیب المعالج Xصبغي مرتبط بالصبغي الجنسي  الطفل بشذوذ
=DGPف عن األنزیم ـــــى الكشـــــــــــــإلارــــــــیھدف ھذا االختب. وألبویھ

glucose 6 phosphate déshydrogénase لذي تتحكم في تركیبھ مورثة محمولة على الصبغي ا  
  إنتاج  مسؤول عن A الحلیل : متساویا السیادةB و Aحلیالن حیث أن لھذه المورثة Xالجنسي 
   من ھذا األنزیم Bالشكل إنتاج  مسؤول عنB والحلیل ،)DGPA( من ھذا األنزیم Aالشكل 

)DGPB(، یتوفر شكال األنزیم )DGPA ( و)DGPB ( ویمكن التمییز نفس الفعالیة على  
  .18وعند االبن 15 و 14نتائج ھذا االختبار عند كل من األبوین  2یلخص جدول الوثیقة .  الھجرة الكھربائیة تقنیةباللجوء إلىبینھما

:B و A ومستعمال الرموز 2 معتمدا على نتائج جدول الوثیقة -4
):DGP(األنزیم  حدد النمط الوراثي بالنسبة إلنتاج - أ

  ) ن1( .علما أنھما سلیمین مع تعلیل جوابك 15 و 14لألبوین   ** 
  ) ن1 (. مع تعلیل جوابك18لالبن   ** 

  ) ن1 (.18 االبن العیب الذي یعاني منھواسم  استنتج نوعیة -ب
  ) ن1 (. مع تعلیل جوابك18المسجل عند االبن ) ؟األب أم األم( حدد مصدر العیب -ج
   و صفة إنتاج أنزیم Loweمرض :  بالنسبة للصفتین14 لألم  حدد النمط الوراثي-5
)DGP.()  1ن (  
  18(ا األول ن ابنھموحیث أ) 19الحمیل (فال ثانیا  ط15 و 14األبوان ینتظر(   

  شكال یمثل . إنجاز تشخیص قبل والدي لھذا الحمیل المرتقب، قررا یعاني من شذوذ
  .ذا التشخیص نتائج ھ3الوثیقة 

  ) ن0.5 (. لدى الحمیل3من الوثیقة " ب"الشكل من إنجاز یة تمكن  اذكر تقن-6
  :3 معتمدا على الوثیقة -7
  ) ن1 (.19دد الصیغة الصبغیة وجنس الحمیل رقم  ح-  أ

  ) ن1.5( .) على األقل2(ھ  أعراضبعضذا الحمیل، اسمھ و  الذي یعاني منھ ھة الشذوذ نوعیحدد-   ب
  ) ن1 (. مع تعلیل جوابك19المسجل عند الحمیل ) األب أم األم؟( حدد مصدر العیب -8
، اقتصر على تمثیل 19 و 18المسجل عند كل من االبنین  علما أن األبوین سلیمین واعتمادا على خطاطة مبسطة، فسر حالة الشذوذ -9

) ن2  (.الصبغیات الجنسیة
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