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لكنھ كان ) أحدھما أو كالھما(كان موجودا عند األبوین  رغم أن أبویھ سلیمین، إذن فحلیل المرض 6 ظھر المرض عند االبن -1
. متنحي أمام الحلیل العادي السائدLoweمفاد ذلك أن حلیل مرض . مختفیا

  : تحدید الصبغي الحامل لحلیل المرض- -2
 امرأة مصابة؛ نستخلص من ذلك أن المورثة المعنیة ة أیال توجدذكور وحدھم مصابون بالمرض و تبین شجرة النسب أن ال**

  .مرتبطة بالجنس
مصاب وفي ھذه الحالة یفترض أن ) 6(مثال مصاب ألنھ خلف االبن ) 2( لكان األب Y لو كانت المورثة مرتبطة بالصبغي**

 لیس كذلك؛ یلزم أن نسلم إذن أن الصفة المدروسة مرتبطة بالصبغي مر األ الحامل للعلة؛ لكنY الصبغيریثھ المرض بتویورثھ
.Y على القطعة التي لیس لھا مثیل علىXالجنسي

: النمط الوراثي لبعض األفراد-3

.ناقالت للمرض) 14 و 11، 4، 1مثل رقم (النساء المختلفات االقتران : ملحوظة
:)DGP( إلنتاج أنزیم  النمط الوراثي بالنسبة- أ4

 الوراثي النمط فإن X من األنزیم، وبما أن المورثة محمولة على الصبغي الجنسي Aتنتج فقط الشكل : 14األم رقم **   
XA//XA:ھولھذه السیدة 

: فإن نمط األب ھوX، وبما أن المورثة محمولة على الصبغي الجنسي  من األنزیمBینتج الشكل : 15األب رقم **   
XB//Y
ذا الطفل الذكر ، فإن لھX، وبما أن المورثة محمولة على الصبغي الجنسي B و Aینتج شكلي األنزیم : 18االبن رقم **   

XA/XB/Y : یعني أن نمطھ الوراثي ھو،Y إضافة طبعا للصبغي ،Xن صبغیین جنسیی
.X  من زیادة صبغي جنسي18 یعاني الطفل ** ب    4

.Klinefelterمرض : اسم ھذا الشذوذ**   
من أمھ، ) A)XA ورث ھذا الطفل إلزامیا الصبغي الحامل للحلیل ،XA/XB/Y النمط 18یحمل الطفل رقم :  مصدر العیب- ج4

.15 فورثھما إلزامیا من أبیھ، مفاد ذلك أن مصدر العیب ھو األب رقم (Y)و ) XB(أما الصبغیان 
:)DGP و إنتاج األنزیم Lowe( نسبة للصفتین لبا 14 النمط الوراثي لألم رقم -5

Lowe:XN//Xl أن ھذه السیدة مختلفة االقتران بالنسبة النتقال مرض 3برھنا من خالل اإلجابة عن السؤال **   

XA//XA: لى أن ھذه السیدة متشابھة االقتران بالنسبة إلنتاج األنزیمع)  أ4(برھنا من خالل اإلجابة عن السؤال **   

  : ھو14 فإن النمط الوراثي للسیدة ،)تینمرتبط( Xلى نفس الصبغي  محمولتین عینوبما أن المورثت**   

X l

Y

Y

XN

XN

X l

ϲѧѧѧѧѧѧΛέϮϟ�ςѧѧѧѧѧѧϤϨϟ ΩήѧѧѧѧѧѧϓϷ

ϦϴΑΎѧѧѧѧѧѧѧѧμ Ϥϟ�έϮϛάѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

ϦϴϤϴϠѧѧѧѧѧѧѧѧѧδϟ�έϮϛάѧѧѧѧѧѧѧѧѧϟ

�ΕΎϤϴϠѧѧѧѧѧѧѧѧδϟ�˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧδϨϟ

��Ϣѧѧѧѧѧϗέ�ΓΪϴѧѧѧѧѧδϟ1 **

��Ϣѧѧѧѧѧϗέ�ΓΪϴѧѧѧѧѧδϟ14 **

XN

XNXN

X l

ϞѧѧѧѧѧΜϣ�ΕϻΎѧѧѧѧѧΤϟ�ξ:أو ѧѧѧѧѧόΑ�ϲѧѧѧѧѧϓ�ϢѧѧѧѧѧδΤϟ�ϦѧѧѧѧѧϜϤϳ�ϦѧѧѧѧѧϜϟ

���Ύѧѧѧѧѧπϳήϣ�ΎѧѧѧѧѧϨΑ�ΓΪϴѧѧѧѧѧδϟ�ϩάѧѧѧѧѧϫ�ΖѧѧѧѧѧϔϠΧ���Ϣѧѧѧϗέ6���ςѧѧѧѧϤϨϠϟ�ϼϣΎѧѧѧѧΣ

������ϥ�ϚѧѧϟΫ�ϰϨѧѧόϣ�ˬϪѧѧϣ�Ϧѧѧϣ�������������Ύѧѧϴϣΰϟ·�Ι έϭ�Ϟѧѧϔτϟ�άѧѧϫ

��Ϣѧѧѧѧѧϗέ�ΓΪϴѧѧѧѧѧδϟ1ϥήΘѧѧѧѧѧѧѧѧѧϗϻ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϠΘΨϣ�

X l

Y X l

X l

Y
����Ϣѧѧѧѧϗέ�Ϊϴѧѧѧѧδϟ�ΖѧѧѧѧϨΑ�ϲѧѧѧѧϫ�ΓΪϴѧѧѧѧδϟ�ϩάѧѧѧѧϫ6�ςѧѧѧѧѧϤϨϠϟ�ϞѧѧѧѧѧϣΎΤϟϭ�ξ ϳήѧѧѧѧѧϤϟ�

��ϥ�ϚѧѧѧѧѧϟΫ�ΩΎѧѧѧѧѧϔϣ�����������������ϲϐΒѧѧѧѧѧμ ϟ�ΏϷ�Ϧѧѧѧѧѧϣ�Ύѧѧѧѧѧϴϣΰϟ·�Ι ήΘѧѧѧѧѧγ

��Ϣѧѧѧѧѧϗέ�ΓΪϴѧѧѧѧѧδϟ14ϥήΘѧѧѧѧѧѧѧѧϗϻ�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧϔϠΘΨϣ�Ύѧѧѧѧѧѧѧѧπϳ�

X l

XN

X l

X A N

X A l

لمزيد من دروس التمارين االمتحانات ... موقع قلمي

www.9alami.com


ثال على استخالص عینة من دم الحمیل م إلنجاز خریطة صبغیة عند الحمیل یمكن استخالص الخالیا الحمیلیة من خالل -6
كجواب یمكن قبول استخالص عینة من السائل السلوي أو اقتطاع جزء من المشیمة الحمیلیة، لكن ال تقبل (مستوى الحبل السري 

تقنیات الرصد الجنیني أو تقنیة التسجیل بالموجات فوق صوتیة حیث أن ھذه التقنیات تمكن من معاینة الجنین والتقاط صور صحیح 
  ). خریطة صبغیة من خاللھاإمكانیة إنجازلھ دون 

2n-1:    19الصیغة الصبغیة للحمیل رقم **  أ 7 = 45 = 44A + X
  .أنثى: جنس ھذا الحمیل     ** 

  .نقص في عدد الصبغیات الجنسیة: نوعیة العیب الذي یعاني منھ ھذا الحمیل **  ب7
.Turnerمرض : اسم ھذا الشذوذ       ** 
.عدم نمو الصفات الجنسیة الثانویة، العقمنساء قصیرات القامة، : وذبعض أعراض ھذا الشذ       ** 

، مفاد A، إذن فھذا الحمیل یحمل الحلیل DGP ألنزیم A ینتج الشكل 19 أن الحمیل رقم 3للوثیقة " أ" یبدو من خالل الشكل – 8
نستخلص من كل ذلك أن . صبغي جنسي من أمھ، بینما لم یرث من أبیھ أي /XAفل الصبغي ، ورث ھذا الط/XAذلك أن نمطھ ھو 

.مصدر العیب ھو األب
أثناء تشكل األمشاج الذكریة لألب، ویمكن تمثیل ذلك لى خلل خالل افتراق الصبغیات الجنسیة إ یرجع أصل كال العیبین -9

:بخطاطة مبسطة

  2تمرین 
  السیفیلیس  السیالن  األمراض
  العامل المسبب

  للمرض
  .بكتیریة تسمى اللولبیة الشاحبة  تسمى مكورة السیالنبكتیریة 

  األعراض 
حكة واحمرار على : عند الرجل** )اثنان على األقل(

مستوى الفتحة البولیة التناسلیة مع 
إحساس بحرقة عند التبول وخروج قیح 

  .من االحلیل
تكون األعراض خفیة مع : عند المرأة** 

  خروج قیح غیر مؤلم من المھبل

مستدیرة، تظھر على قرحة : ري االبتدائيزھال** 
أحیانا على شفاه الفرج . القضیب غالبا عند الرجل

  .في عنق الرحم عند المرأةوغالبا 
لطخات وردیة تتعمم تدریجیا في : الزھري الثانوي** 

  .كافة أنحاء الجسم
اختفاء األعراض السابقة مع : مرحلة الثالثةزھري ال** 

، أضرار ال رجعیة على ءاستمرار المرض في الخفا
  ...مستوى الجلد، العظام، الجھاز الدوراني، العصبي 

  وسیلة العالج 
  عالج ناجع بواسطة المضادات الحیویة  إن وجدت

یكون العالج بواسطة المضادات الحیویة ناجعا في 
المرحلتین األولى والثانیة وتقل فعالیة العالج في 

  .المرحلة الثالثة

ء      ا آلب ا

األمشاج      

لممكنة        ا

ف      خل ل ا

نظري       ل ا

ــة انقسام اختزالي غــير عــادي خــالل تشــكل األمشــاج الذكري

15األب رقم    14األم رقم   

ــتزالي ــام اخ انقس
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2n+1 = 47 = 44A + XXY2n-1 = 45 = 44A + X
Klinfelter مرض

ــم  18الطفل رق
Turner مرض

ــم  19الحميل رق
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