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 أجب على األسئلة آالتية
 (ًست درجاث نكم َقطت(خ) -َقاط فقط انسؤال األول: )أجب عهى ثالثت 

اشرحاالسبابالوراثيةاحملتملة؟.ىفاالنسان..Trisomyتعددتالتناذراتمثلال .أ
رلموعة=ر)ذ.وتبلغنسبةظهورعذاالتناTrisomy 21،أوب"تناذرادلنغولية"عرفأيضاي،وDownوقدمسىهبذااالسم:نسبةمكتشفو:داونذرناتأوال:

قائيا،تل%منهاجيهض02رىفرلموعاحلمل،تكونأعلىيكثريعنذلكإالأنمايزيدعنذذاالتناىوثدةيبولكننس0:022عرا ادلريية ي نادلواليداألييا يواىاأل
دلثال،وجدأنادلرأةاحلاملعندعمراعلىسبيل.معتقدماألمىفالعمراإلصايةروقدتب نوجودعالقةي نعمراألمعنداحلمل،ونسبةأوايتمالظهو%تولدميتة.02ىاويو

وقدأصبحالتشخيصادلبكرعاما.09–04فاعنادلرأةيعمريرتاوحمنعي42منكثرأدلأوايتمالظهورتناذرداونىفاجلن نالذىحتملواىععاما،يرتفعم54أعلىمن
ىزصالىفادليوفماالندزائدنتيجةلع00رإىوجودكروموسومذجعأسبابىذاالتنارتعاما.54رمنكثأروخاصةىفاألمهاتيعمولادلتقدمةلدضاذرشبوروتيىنىفيعاذلذاالتن

%مناحلاالت،يينمايكون02واىيىفالزائد00الكروموسومرا ادليوزىالثاين.وتكوناألمعادةىىمصدنأثأييانأأولكنقدينش.%مناحلاالت94وذلكىفأكثرمن
ياهباكروموسومالزيوجودخطوطخميضةموازيكية،الىتتتف%مناحلاإلتمصايةيتناذرداونينسبةمنخ0يوجديواى%مناحلاالت.02درىفيواىصاالبىوادل

%مناحلاالت،حيصلالطفل5ىفيواىةاألصلية،.كماتكوندرجةالتخلفالعقلىأقلشدة.ريعناحلاليكثالزائد،وخطوطأخريطبيعية،وتكوناألعرا أقليدة00
موسوماتو.وأمكنالتعرفعلىياالتمنوىفكرde novoوثانتقالجديددأونتيجةحل00دعنطريقاألبالذىحيملانتقاالمتوازنايشملكروموسزمئعلىالكروموسومالزا

أنتكرارحرجيشلا،00قمر،الندماجسنرتومريىللكروموسوم ن04،أو05كروموسومإى 21q22)خاصة00موسوموللكريةعنانتقالمتبادلللذراعالطورداونناجتذتنا
%0.4-0يواىالعلىطفلمنغوى،يكوننيصيوجدإنايتمالتكرارظهور؛إلصايةىفنسلأيو .0-04ىذاالذراعيؤدىإىظهورىذهاألعرا ادلرييةكماىفشكل)

.تكونعادةعقيمة،يينماقدتنجباإلناثادلصايةهبذاالتناذرىفياالتنادرةجدأناألفرادادلصايةنادراماينجبون:وخاصةالذكورييثو،وقد
 وارد:دإذرنات00Trisomy-18كروموسومثالثية

أعلاىمانذلاكيا نادلوالياداأليياا ،وتتاأثرنسابةاإلصاايةيعماراألمعناداحلمال،إالأ ااتكاون 0:5222 ،وتبلغنسبةاإلصايةهبذاالتنااذرEdwardفوكتشمسيىذاالتناذرنسبةإىم
يادلطاىزياادةقادالاذكور:شلااعانالاوالدةتازدادىفادلوالياداإلنااثىوقدوجدأناإلصايةهبذاالتناذري نااطفالاحلديثقائيا.تل%مناألجنةادلصايةجتهض94يكثريىفاألجنة،ولكنيوايل

ج:حبياااثينااات ىفاخلاليااااالتناساااليةأليااادا ياااا00 للكروموساااومرقااام0أو0ى)زرجاااعالساااببىفىاااذاالتنااااذرإىعااادماالنفصاااالادلياااويواالجناااةادلاااذكرةادلصااااية.ىفدالتلقاااائىنسااابةاإلجهاااا
لرف،ىفيعاضاأليياان،علاىيااالتموزايكياةذلاذاالتنااذر؛يياثتكاوناألعارا أقاعاديكانالت. ،وقدحيدثذلكىفياالتنادرة:نتيجاةالنتقاالكروموساومىىفا يااالكروموسومالزائد

.ى%عندالتشخيصادلبكرىفالسائلاألمنيوس0.0هبذاالتناذريواىلا يا الذينأصلبواطفالسيدةعماىفاألفرادادلصايةيالتناذرالكامل.وتصلفرصةظهورىذاالتناذريفن
Patau Syndrome (Trisomy-13)وتياراذتن .ب

 سااوا،ىزلادليااوصااانفرإىعاادماالذنااداحلماال.يرجااعالسااببىفىااذاالتناااعنساابةاإلصااايةكلماااتقاادمااالمىفالعماارع،وترتفاا0:4222اإلصااايةياا نادلوالياادااليياااهثودتصاالنساابةياا
ماان%4وجااديااواىيصااايةإىأنأياادا يااا قاالانتقاااالكروموسااوميا،وترجااعاال،تال%مااناحلااا02زائااد.وىفيااواى05ن،واحلصااولعلااىكروموسااوميمااناأليااوىاألولأمالثاااىفىفأ

ىموساوم%،إالإذاايتاوىأيادا ياا علاىانتقاألكرو0باةلطفالهباذاالتنااذر،إىأقالمانادلنجنسالا ياا وزايكيةسلففةاألعرا ،كمايصلايتمالظهاوراإلصاايةىفمصورةاالتىفحلا
توازن.م

xxy Klinefilter Syndrome,47رتلينفياذركلنن .ت
ةىفمصاااتودجاادلوكورذ ،وىفالا022/0222الاذكورالعقيماة)ناداحلمال.يازدادمعادلاإلصاايةىفعاألمر،وترتفاعالنسابةيتقادمعما0:0222واليدالاذكورينسابةحيدثىفادل

ديكانأنيناتج%منهاا.52األبىفياوايله%مناحلاالت،ىفي نيكاونمصادر02األمىفيواىوىالزائد×كمايكونمصدرالكروموسوم. 02/0222التخلفالعقلى)
التزيادنسابةتكاراراالصاايةىفالنسالمانيياثىاألولزثذلاكإالىفادلياودالحيايوزىاالولأوالثاينىفاألم،ولكانىفيالاةاألب،الكروموسومالزائد،نتيجةعدماالنفصالىفادل

أيا اصلبوافرداهبذاالتناذرعنالنسبةالعامةللنجنمع.
)تناذرجاكوب :yy.×50تناذر
تكاارارظهااورالتناااذرياا نالااذكورىفعتفاايرإلصاااية.والمعاادرواليباادوأنىناااكعالقااةياا نعماارااليااا عنااداحلماالوياا نادلااوالياادالااذكو0:0222يااوائيناااذريةهبااذاالتاإلصاايبلااغمعاادلا

ىالثااااىفزىفاإلنقسااامادليااوyyرتكياابييااوانمنااوىيجىااذاالتناااذرعناادإنتاااأوينشاا.50022 نعقليااافااوياا نالرجااالادلتخل 02:0222العقلااى)وىالتخلاافذالسااجوناخلاصااةياااألفراد
يكااونايتمااالتكارارظهااوراإلصااايةىفةالكروموسااوميةلفااردمصاابهبااذاالتنااذر.ئا طاارازاذلي10-15)  يعااداإلخصاابويباا نالشااكلyصااالكروموساومىفادلااذكر،أونتيجاةلعاادمانلاالب

ع.العامللمجتماإلخوةالتالي نللمصاب،عادة،ينفسادلعدل



ب.أذكرأسبابيدوثمر سرطانالدموعالقتويالتعرياتالكروموسوميةمعأمثلة؟.
:نطاروموسوميةيالسررياتالكنغالعالقة

األنساجةااااورة،واالنتشاار،أواالجتيااحىفاخلالياايفاالنقساام اريادلنات مهوالنماو:حبياثتساتمرىاذدماتفقداخلالياالقدرةعلىالسيطرةعلىاالنقسامنمنادلعروفأنالسرطانحيدثع



ذلاذااساتمرارالنماوي.وcloneأوالكلاونتعمرةساذلكتكاوناخلاليااالسارطانيةماايعرفيادلياأصابحووىاا اريمان م،وممتتالخلليةطافرة:يياثا:ييثتنشااخلالياالسرطانية البامنانقس
وجادأنإخل....انتقاالتكارارأوقطعاوكروموساومية،أوفقادكروموساوم،أوياذفموسومأوو:زيادةكرثلالكلونيعضالتغرياتالكروموسومية،مخلدا،ياالريمناخلكثدثلالكلون،قدحي

دتاااراكمالتغااارياتعاااي،طانرالسااا نأفااارادمصاااايةيااانفسالناااوعمااانفيااا ناخلاليااااالسااارطانيةىفنفاااسالفااارد،أوياااتلاااختهاااااخلاليااااالسااارطانيةكثاااريةومتنوعاااة،وقاااديوتحتاتالكروموساااوميةالاااىتريغاااالت
تاارتباارتباطااوثيقاايابعضأنااواعمعيناةمانالساارطانمانالتغاارياتالكروموساوميةالاىتدياإليااافةإىىاذهالتغارياتالعشااوائية،يوجادعاد اريادلنات م.ياا:نتيجااةللنماوالالكروموساوميةىفىاذهاخل
مارتباChronic myelogenous leukemiaالادمادلازمنىسابيلادلثاالوكمااسابقالقاولفمانادلعاروفأنسارطانلا،فعleukemiaسرطانالادمثلالدممخاصةىفيالةأمرا 
مانالاذراع ،كمااأنالانقصىفجاز9وموساومرقامالطويالللكرعاىالاذرا00ساومرقاممويعادانتقاالالاذراعالطويالللكرو00ماايتبقاىمانكروموسارمرقاموفياللفيا:وىمبايعرفيكروموسوم

هذىاع،يا،إنمليكانمموقادتبا نأندلع اال.فا،والذىينتشرعادةيا ناألطWilms tumer«ورمودلز»عادةمرتبطايسرطانالكليةادلسمىييثنيكو00للكروموسومرقمالقصري
.Oncogenesاجليناتادلسرطنةعقاومنأيدمالكروموسرميةنقطةكسريالقربترياغالت

ينااات،جلاها نالوظيفااةالطبيعيااةدلع اامىااذىتياانسااان.وملتعاارفالوذلااكىفاجلينااوماأليااادىلاجليناااتعلااىالكروموسااومات،هوقعاااذلااذم02ماانكثاارلتعاارفيااىتا نعلااىأاوقاادأمكاان
مساتقبالتلابعضعوامالالنماويينماايناتجالابعضا خارgrowth factorsاجيعاضعوامالالنماوتاياتاكمىفإنوجادأنيعضاها:إذخلالياادتاايزاووراىفتن يموودعبتلوأ ادولكنيب

growth factor receptorsحبياثعطيااتعباريا اريطبيعاى،أوشااذا؛مكروموساومىمعا نياالقربمانجا نمسارطن:فقادياؤدىذلاكإىأنينشااىاذااجلا ن،نادماحيادثتغاريعو
يالاليادأنحتادثعلاىاألقالطفارت ن،تاؤدىإىالسارطانثطفارةوييادةىفأيادادلواقاعادلسارطنة:لكاىدادأناواليكفاىإياجاالىتحتملو.إالأنووالياحيفزالتكاثرواالنتشار ريادلن مللخ

باا نيمتخصصاا ن.ورطن ننااوعماانالساارطانيتمياازيوجااودجيناا نمسااإىخليااةساارطانية.وعمومااا..فاا نكاالهاجليناااتىفنفااساخلليااة:لكااىتتاااولاألخااريةذذلاافاا نتلتاا نىفمااوقع نسلتلفسل
ماانوثأنااواعمعينااةدتبطااةحبااراتالكروموسااومية،ىفاإلنسااانادلريغااعلااىيعااضالتةيااىفيعااضالكروموسااوماتاحملتورمواقااعيعااضاجليناااتادلساارطنةونقاااالكساا العالقااةياا ن00-04)إلشااكل

:السرطانية.ومنويتضحالتاىاليااخل
،ويكااونذلااكمرتبطااا )علااىاليسااار0للكروموسااومرقاامياايااةالااذراعالطوااألقاالقاارب علااىالساارطانالليمفاااوىوساارطانادلباايضيكونااانمصاااوي نيوجااودموقااعجلاا نمساارطن .0

 .t 0540:)05،0روموسومىك نبادليتنتقالماثدووي .0)+مزائدووسمىذهادلنطقةياإليافةإىوجودكرو ىف-6qنقصأويذف)حبدوث

وقاادأمكاان0رياتكروموسااوميةيفالكروموسااومرقاامغااعاانتجفاااوىكلهاااتنااتلالليماحلاااداساارطانالاادمكوكااذل‹وساارطانيريكاااالليمفاااوىىييااثإنساارطانالاادماحلااادالنخاااع .0
ادلنطقاةيالاذات)قارب اياةالاذراعهكروموساومية:نشاأتعاننقااكسارىفىاذرياتغاالشاكل ،وكاانذلاكمصااويايت-ار)علاىيساb,aيناتادلسارطنةجحتديدموقع نلل

  a(00:0:00،0ىااى:انتقااالمتبااادلياا نكروموسااومى‹الساارطاناته )السااهما،بعلااىاليماا ن .وكاناااالتغاارياتالكروموسااوميةادلصااايبةذلااذ0لكروموسااومليااالطو
 ة.الثيامنىفيالةثثوجودالكروموسومالاى؛وذلكياإليافةt 05:0 إa(05:0وانتقالأخري ن

 ،وكااانq;21 tو)9وسااوممورراعالطويااللكذإىالاا00الطويااللكروموسااومراعذعاانانتقااالالااجناااتChronic myelogenous leukemiaساارطانالاادمادلاازمن .5
 نطقة.دلونقطةالكسرىفنفساqموسوموب ايةالذراعالطويللكرادلسرطنقرموقعاجل ن

الكروموساوم:يياثحيادثنقاصىفالاذراعالقصاريذلاذا00كروموسوميةىفالكروموسومرقاماتريغ:ينتجعنتWilms tumerمزويلمرسرطانالكلية،وادلعروفياسمو .5
(11p-اجل نادلسرطنع ،ومشلامنطقةالتغريموق(ras-Hعالذراذاىى عل.

اوترتيابالكروموساوماتاحلااالتالسارطانيةقاديفسارعلاىأسااسأنعملياةإعاادةتن ايمهذىااجلينااتادلسارطنةىفي نمواقعريالكروموسومىوغيسوداالعتقاديأناالرتباطالوثيقي نمواقعالت
جيناااتطااافرةفائقااةالنشاااط:حبيااثتااؤدىىفاجليناااتادلساارطنة:حبيااثتتاااولماانالصااورةالعاديااةادلن مااةلتكاااثراخلالياااالعاديااةإىورفااطريالكروموسااومى،يااؤدىإىحتفيااز،أوغااىفأثنااا الت

النهايةإىمنشااخلالياالسرطانية.

تأثريتناذركلينفلرتعلىالذكور. .ث
ةىفمصاااتالتخلافودجاادلوكورذ ،وىفالا022/0222نداحلمل.يزدادمعادلاإلصاايةىفالاذكورالعقيماة)عاألمر،وترتفعالنسبةيتقدمعم0:0222واليدالذكورينسبةحيدثىفادل
وتكااون.رالااذكولعقامىفاذريعاادمانأكثاارأسابابياامورالغاددالتناسااليةواألنىااذاالتنان اارا،قامالعديكاانتئخايصأعاارا اإلصاايةىفالفااردالباالغجنسااياأثناا فاااص. 02/0222العقلاى)

 ،يياااثياااؤديذلاااكإىياااعفظهاااورTestosterone)ونالاااذكورةمااالىفإفااارازادلعااادلالطبيعاااىمااانىرشااالباااالغ .كااامتفداسااامىفالطاااولىفالفااار0ريتانجااادا)أقااالمااانغاخلصااايتانصااا
ةللمنااااطقالسااافليةللجساااممنخفضاااةياااةادلبكااارة،ونسااابةادلنااااطقالعلولاااايااالالطفو،وتكاااوناألطااارافطويلاااةمناااذمر% gynacomastia(52تضاااخمالثااادىوة،ياااالصااافاتاجلنسااايةالثانو

أنحياادثTestosteroneونالااذكورةمااكاانياعطااا ىردي.ومساااميةوختلخاالالع ااام.وخقااديصااابالفااردمباار البااولالسااكرى،واالنتفااا. 9-04ىكماااىفشااكل)طبيعاايشااكل ااري
درجاة،كماا04-02أقالمانادلعادلالطبيعاىحباواىIQكاونمعادلالاذكا يوثأىحتسانىفالعقامفيمااعادااحلااالتادلوازيكياةودكندونيالثانوية،والجلنسيةحتسنىفظهورالصفاتا
الكروموساومالزائاد،نتيجاةعادماالنفصاالىفديكانأنيناتج%منهاا.52األبىفياوايله%ماناحلااالت،ىفيا نيكاونمصادر02األمىفيواىوىالزائد×يكونمصدرالكروموسوم

التزيااادنسااابةتكاااراراالصاااايةىفالنسااالمااانأياااا اصلباااوافااارداهباااذاالتنااااذرعااانالنسااابةالعاماااةيياااثىاألولزثذلاااكإالىفادلياااودالحياااادلياااوزىاالولأوالثااااينىفاألم،ولكااانىفيالاااةاألب،
للنجنمع.

ترؤيةياالتداونىفالشوارعادلصرية..ويحاالسبابواالعرا ؟.د.ىفاالونةاالخرية،ازداد
رلموعااةاألعاارا ادلريااية ياا نادلواليااداألييااا =ر)ذ.وتبلااغنساابةظهااورعااذاالتناااTrisomy 21،أوب"تناااذرادلنغوليااة"عاارفأيضاااي،وDownوقادمسااىهبااذااالساام:نساابةمكتشاافو

وقاادتباا نوجااود%تولاادميتااة.02ىاقائيااا،ويااوتل%منهاااجيهااض02رىفرلمااوعاحلماال،تكااونأعلااىيكثااريعاانذلااكإالأنمااايزياادعاانذذاالتناااىااوثدةياابولكااننساا0:022يااواى
دلأوايتمااالعااعامااا،يرتفااعم54عماارأعلااىمااندلثااال،وجاادأنادلاارأةاحلاماالعنااداعلااىساابيل.اإلصااايةمااعتقاادماألمىفالعمااررعالقااةياا نعمااراألمعنااداحلماال،ونساابةأوايتمااالظهااو

وخاصاةولادلتقدماةلادذرشابوروتياىنىفيعاضااوقادأصابحالتشاخيصادلبكارذلاذاالتناعاما.09–04فاعنادلرأةيعمريرتاوحمنعي42منكثرأظهورتناذرداونىفاجلن نالذىحتملواى
مقلويااةاىاعلااى،معطيااةمالمااحمنغوليااة،كماااتوجااديقااعىفقزييااةاإلصااايةىفأنمالمااحالوجااوتكااونمتمياازة:ييااثتكااونثنيااةاجلفااونصأعاارا تتلخعامااا.54رماانكثااأرىفاألمهاااتيعماا

مجماةقصارية،واالذن اريطبيعياةوتكاوناجلالع ن،ويكوناالنفصاغريا.ويكاونالوجاومفلطاا.كماايكاونادلولاودياعيفالبنياةيشاكلملااونوتوجادثنيااتمتتالياةللجلادياولالرقباة،
:وت هاارفجااوةكبااريةياا ن الااداخل)أصااايعمعوجااةريةقصااريةومثنيااةإىغ%مااناحلاااالت،وتكااوناألصااايعالصاا42ماانكثاارىفرايااةالياادىفأومنخفضااةادلسااتوى،وخيتفااىاخلاااالوسااطى

نالقلااب،وت هاارياااالتإصااايةعتامااويجاادعيااوبخلقيااةىفتكااوو.كمااات 42أقاالماانIQ عقلااىالشااديد)درجااةالااذكاالنمااواجلسااماىفوالتخلاافالىف إصاابعىالقاادماألولوالثاااىف،ويااا
 نادلاوتعنادماتكاونالتشاوىاتشاديدة..فاماناألمارا .كثريدةالدرقية،وعدمإتزانالعنق:ويكونالطفليساسالإلصايةيغ،وياالتصرعونقصىفإفرازالCataractعدسةالع ن

عاماا.يعتاهىاذاالتناذرمسائوال52سانة،وقاديصالإى09،يكونىاوالساائد،ولكانإذاكاناااألعارا أقالخطاورة..فايمكنللطفالأنيعاي ياىتمتوسااعمارةىفادلرايلاألوىللطفول



رإىوجاودذجاعأسابابىاذاالتناارتسام.042ىعلاكاونالفاردقصارياواليزيادطولاوعاادةيساى،وادلدرسة،كمايتأخرالنضجاجلنثياالتالتخلفالعقلىىفاألطفالىفعمرثلاىوعني
را ادلياوزىالثااين.وتكاوناألمعاادةىاىمصادناأثأيياناأأولكنقدينش. 4-04%مناحلاالتكماىفشكل)94ىوذلكىفأكثرمنزصالىفادليوفماالندزائدنتيجةلع00كروموسوم

ضااةف%مااناحلاااإلتمصااايةيتناااذرداونينساابةمنخ0يوجااديااواى%مااناحلاااالت.02درىفيااواىصاا%مااناحلاااالت،يينمااايكااوناالبىااوادل02واىيااالزائاادىف00وموسااومالكر
ريعاناحلالاةاألصالية،.كمااتكاوندرجاةالتخلافالعقلاىأقالشادةيكثادةالزائد،وخطوطأخريطبيعية،وتكوناألعرا أقلي00ياهباكروموسومالزيوجودخطوطخميموازيكية،الىتتت

ىفde novoوثانتقاااالجدياااددأونتيجاااةحلااا00دعااانطرياااقاألبالاااذىحيمااالانتقااااالمتوازناااايشاااملكروموسااازمئااا%ماااناحلااااالت،حيصااالالطفااالعلاااىالكروموساااومالزا5ىفياااواى.
،الناادماجسااانرتومريى04،أو05كروموساااومإى 21q22)خاصااة00موسااوموللكريااارداونناجتاااةعاانانتقااالمتباااادلللااذراعالطوذمااانتناااموسااوماتو.وأمكاانالتعااارفعلااىياااالتوكر

نيصااالعلااىيةىفنساالأيااووجاادإنايتمااالتكاارارظهااور؛إلصاااي .0-04أنتكاارارىااذاالااذراعيااؤدىإىظهااورىااذهاألعاارا ادلرياايةكماااىفشااكل)حرجيااشلااا،00قاامرللكروموسااوم ن
تكااونعااادةعقيمااة،يينماااقاادتنجااباإلناااثادلصااايةهبااذاالتناااذرىفياااالتجاادأناألفاارادادلصااايةنااادراماااينجبااون:وخاصااةالااذكورييااثو%،وقااد0.4-0يااواىطفاالمنغااوى،يكااون

.نادرة

ه.ي نتبايناالشكالادل هريةىفالطرزالكروموسومية؟.
اوىفزلتاااوىالكروموساااومماااند.ن.اراساااةالطااارزالكروموساااوميةىفاالنساااانوجاااوداختالفااااتظاىرياااةىفشاااكلالكروموساااومات،يااا ناالفااارادىفالطاااولالنسااا لاااالذرعالكروموساااومية،دأظهااارت

الشاكالادل هرياةادلتعاددةيياثوجادأنأعلاىمعادلحلادوثهاياتمىفكروموساومىاذهاادلتكرر.وقدتب نأندلع امىاذهاالختالفااتأساسااوراثياا.كمااختتلافالكروموساوماتىفمعادلظهاور
Yيينمايكونأقلمعدلل هورىاىفكروموسوم.×
مكنالتعرفعلىأريعةأنواعرئيسيةمنىذهاالختالفاتادل هريةوىى:أ

.y(yq)طولالذراعالطويلالكروموسوم .0
 يجماذلتريوكرومات نالسنرتومريى. .0

 .Satellite polymorphismددادل هرىللتوايعالتع .5

 Fragile sitesادلواقعاذلشة .5

مليتب نيىتاالنوجودارتباطي ناىمنىذهاالختالفاتوي نمشاكلمريية،فيماعدايالةادلواقعاذلشة.

و.ماىىالطريقةادلثلىيىتاالنلدراسةكروموسوماتاالنسان؟.
وتوياعىفانبوياةحتتاوىعلاىىيبااريندلناع5سام02–4الدمالبيضا ،خاليااختااعالع ااماوماناخلاليااادلعلقاةىفالساائلاالمينوساى.تساابعيناةمانالادميجمهااتأخذالعينةمنخاليا

يااتمايقااافاالنقسااامادليتااوزىعناادالاادوراالسااتوائىي يااافةساااعة00-50الااتجلا.ويااتمعماالمزرعااةماانعينااةالاادممااعإيااافةفيتوىيموجلااوتين نلتخفياازاالنقسااامللخالياااويعاادالتاضاا ن)
يااااىتتنااااتفواخلالياااااوتنفصاااالhypotonic solution% الااااذىيااااؤدىاىفشاااالتكااااوينخيااااوطادلغاااازل.ةيضااااافسللااااولماااانخفضاالمسوزيااااة2.25سللااااولالكولشيساااا نيرتكيااااز)
الكروموسوماتقبلالتثبيا.

هريا.ثبتةعلىشرائحرلهريةويتمجتفيفهاىوائيا.وىفىذهالطريقةيتماحلصولعلىالكروموسوماتمفرودةىفمستوىوايدويسهلفاصهارلةيويعمعلقاخلالياادل
ن.فسرأمهيةدراسةطرزاذليئةالكروموسومية

يأىشذوذاواختالفاتعدديةاوتركيبيةوالرياي نتلكاالختالفاتويعضالصفاتالوراثية..التعرفعلىاالشكالالطبيعيةلكروموسوماتاالنسانوعددىاوذلكدلقارنتها0
ي ناالنسانو ريهمنالكائنات.Phylogenetic relationships.احلصولعلىالطرزالكروموسوميةىفدراسةالعالقاتالتطورية0
اتشليزةترتباهبامواقعاجليناتعلىالكروموسومات.والسماتادلورفولوجيةكعالم.تستخدماحلزمالصبغية5
.يفيدىفرسماخلرائاالوراثية.5
ًست درجاث نكم َقطت((خ) -انسؤال انثاَى: )أجب عهى انثالثت َقاط االتيت  
ماادلقصودي اىرةالعبورالوراثىوماىىالعواملالىتتؤثرعليو؟ .أ

يةمنالكروماتيداتالغريشقيقةللكروموسوماتالن رية.ىوعبارةعنتبادلمادىي نقطعمتساو
العواملالىتتؤثرعلىتكرارالعبورىى:

خيتلفتكرارالعبورعلىطولالكروموسوماالانويكونمنخفضاجدااوشبومعدومىفادلناطقاحمليطةيالسنرتومريمباشرة. .0
 ىفذكرالدروسوفيال)االرتباطالتام .يدوثالعبوريؤثراجلنسعلىتكرارالعبورييثينعدم .0

 اجلنس ريادلتماثلاجلاميطاتينخفضفيومعدلالعبورعناجلنسادلتماثلاجلاميطات. .5

 خيثانويقليتقدمالعمر.يؤثرعمرالكائنعلىمعدلالعبور .5

 تؤدىيعضالتغرياتالكروموسوميةمثلاالنقالبواالنتقالاىخفضمعدلالعبور. .4

 االخرى ريادلناظرةذلذاالكروموسوم.الكروموسوماتالعبورىفغرياتالكروموسوميةالىتحتدثعلىكروموسوميعيدقدتؤدىاىزيادةمعدليعضالت .0

ايضااندرجةاحلرارةتؤثرعلىمعدليدوثالعبور.ووجد .0
ب.ويحماىىالكيازماوالن رياتالىتأقرتيالتفسريىا؟

والاىتتعادتعبارياماديااعانيادوثالعباورالاذىيبادأظهاورهرلهريااىفالطاوراالنفراجاىمانChiasmaلتصاالي الاذىيناتجمانعملياةالكساروإعاادةااللتااامكيازماايطلقعلاىالشاكلا
الدورالتمهيدىاالولللميوزى.

ن رياتالكيازما:
الن ريةالكالسيكية)الشرح  .0
)الشرح ن ريةكيازماتيب .0



تهالطفراتمنطرقالرتييةاذلامة،ويحأنواعىذهالطفراتوأمثلةعلىطفراتااليض؟.ج.تع
ياؤثركالمنهااعلاىاالناوع،يياثىىتلكالطفراتالىتحتدثخلالىفعملياتالتمثيلالغذائىلبعضادلركباتىفاجلسمنتيجاةلانقصإنازعمعا ن.وىنااكثالثاةطفاراتمانىاذ

.phenylalanineالتمثيلالغذائىللاامضاألميىنفينيلااللن نإنزعمع نىفدورة
 phenylalanineىفاجلااااا نادلسااااائولعااااانإنتااااااجإنااااازع00 يياااااثياااااؤدىإىيااااادوثطفااااارةمتناياااااةعلاااااىالكروموساااااومرقااااامPKUمااااار الباااااولالفيناااااوى) .0

hydroxylaseويؤدىذلكإىتراكميامضالفينيلااللن نىفالبولوالدم.شلايؤدىإىتعطيلخطوةحتويليامضالفينيلااللن نإىتريوس ن.
أوعادوالشاامسن ارالعادمقدرتاوعلااىمواجهاوياو الشامسلغيااابصابغةادليالنا نىفاجللادوىفاجلفااونوالعياون.حتادثالطفارةتغيااريAlbinismادلهااقاوااللبيناو .2

 سئولعنإنتاجصبغةادليالن ن.ادلTyrosinaseىفاجل نادلسئولعنإنتاجانزع

شلااايااؤدىاىعاادمأكساادةيااامضاذلوموجينتيسااكاىثاااىفأكساايدكريااونومااا وHomogentisic oxidaseطفاارةمتنايااةتااؤثرعلااىاجلاا ناخلاااميي نتاااجاناازع .3
 يالتاىيرتاكماحلامضىفالدموالبولوعندمايتعر البولللهوا يأخذاللوناالسود.

ًست درجاث نكم َقطت((:خ) -ل انثانث: )أجب عهى ثالثت َقاط فقط انسؤا
العاىالتكرار؟.DNAمتوساالتكراروالDNAوييدالنسخةوالDNAقارني نال .أ

وييدالنسخة:DNAال
.وتشملىذهىفاجلينومااليادىsingle copyتشفرعادةللهوتيناتوتوجدعادةىفنسووييدة ريمكررةDNAىوعبارةعنمناطقمكونةمنتتايعاتمنال .0

 ااموعةاجليناتالرتكيبيةالىتيشفركلمنهالهوت نمع ن.

 ادلتوساالتكرار:DNAال .0

تيناتدلواجهوعملياتااليضنسخةويتبعىذهااموعةيعضاجليناتالرتكيبيةالىتيشتدالطلبعلىمنتجاهتامنالهو0222اى022ويرتاوحفيوعددالنسوادلكررةمن
ادلختلفةويذلكتتكررىفاجلينوممئاتادلرات.

 التكرار:العاىDNAال .5

 وتوجدمنهامالي نالنسو.A-Tزوجمنالقواعدالنيرتوجينية.وتكونمنالنوعالغىنيأزواجالقواعد)022-0يشملرلموعاتمنالتتايعاتالقصريةاليزيدطوذلاعلى
.رةىفتكراراتمرتادفةىفميعكروموسوماتاجلينوم.تكونىذهااموعةمناطقاذلتريوكرومات نالدائموترتكزيولمنطقةالسنرتومريمنتش
 

ىناكاريعةطرقخاصةيرسماخلرائاالوراثية،أذكرىاوأشرحايداىا؟. .ب
حتليلسالسلالنسبواالرتباطىفالعائلة:)الشرح  .0
 نية:)الشرح اجلرعاتاجلي .0

 :)الشرح DNAالتهج نىفادلوقعي نجزيئاتال .5

االندماجاخللوىالنوعى:)الشرح  .5
عرفاالنتقالمعذكرأنواعو؟. .ج

نتقال:أنواعاالتبادلقطعكروموسوميةي نالكروموسومات ريادلتناظرةوتتطلبىذهالعمليةيدوثكسرىفكلمنالكروموسوم نادلشرتك نىفاالنتقال.
 االنتقالادلتبادل .0

 االندماجالسنرتومريى .0

االنتقال ريادلتبادل .5

 قارني ناالنتقالادلتبادلواالنتقالالغريمتبادل؟. .ح

يشرحالفرقييمالنوع نوالرسمكلماامكن.
ه.تكلمعناالنتقالواالنقالب؟.

ةتلتائمالنهايااتاللزجاةمارة°002قطتا نعلاىطاولالكروموساومةتادورالقطعاةيا ننقطاىتالكسارحيدثاالنقالبعندمايتميادوثكسارىفنInversionsاالنقاليات
اخرىحبيثيكونترتيباجليناتمعكوسايالنسبةلويعهااالصلى)رسم .

.)الرسم ادلشرتك نىفاالنتقالتبادلقطعكروموسوميةي نالكروموسومات ريادلتناظرةوتتطلبىذهالعمليةيدوثكسرىفكلمنالكروموسوم ن
و.ي نالفرقي ننوعىاالنقالب؟.

Paracentric.إنقالبالسنرتومريى0
 Pericentric inversion.أنقالبيشملمنطقةالسنرتومري0

ًست درجاث نكم َقطت((خ) -انسؤال انرابع: )أجب عهى ثالثت َقاط فقط 
 تكلمعمالسماتال اىريةللكروموسومات؟. .0

ماتمثل:توجديعضالصفاتال اىريةلكلكروموسومحبيثديكناستخدامهاكعالماتشليزةللتعرفعلىالكروموسوموتساعدىفدراسةسلوكالكروموسو
التيلومري)الشرح  .0
 السنرتومري)الشرح  .0

 من مالنوية)الشرح  .5

 الكرومومريات)الشرح  .5



 

 امل؟.قارني نالكرومات ناحلقيقىوالكرومات ناخل .0

 يشرحالفرقي نالنوع ن.

 .الكرومومريات-من مالنواة-السنرتومري-أذكروظيفةكلمنالتيلومري .5

 الكرومومريات-من مالنواة-السنرتومري-تذكروظيفةكلمنالتيلومري

 ماىىاالنتقاصاتوانواعها. .5

فصاالةالحتتااوىعلااىساانرتومري،فاا نمصااريىاساايكونالتالشااىمااناجلينااوم.لعاادمقاادرهتا.أذاكاناااالقطعااةادلنىااىفقااداويااذفلقطعااةكروموسااوميةعاانيقيااةالكروموسااوم
)ناقص .علىاحلركةادلنت مةاثنا االنقساماخللوى.أمااذاكاناالقطعةادلقتضبةزلتويةعلىسنرتومري،فيمكناعتبارىاكروموسوم ريكامل

قدتكوناالنتقاصاتطرفية)الرسم .
 نتقاصاتوسطية)الرسم .قدنكوناال

 اذكرماتعرفوعنتناذرموا القطة؟ .4

.يصادرمانالطفالصاراخماؤمليشابوماوا القااياإلياافة4وينتجعننقصىفالاذراعالقصاريللكروموساومرقامCri du chat syndromeتناذرموا القا
 ادلتباعدةادلسافةمعختلفىفالنمواجلسماىفوالعقلى.إىالرأسالصغرياحلجموالوجوالعريضواألنفادلفلطحوالعيون

 يرادرويلىمنييثالسببالوراثى؟.–قارني نتناذروولف .0

ا ااريعاديااة.والعليااالتفلطووالشافةتنااذرياارادرويلااى:ت هااراالعارا ىفاالطفااالاحلااديثىالااوالدةيياثيكااونالطفااليااعيفالبنياةويعاااىفماانصااعويةىفالبلاع.يتمياازالوجااوياا
منةادلفرطاةوتكاوناجلبهاوياارزةماعاالعضا التناسليةاخلارجيةيامرةجادا.وماعتقادمعمارالطفال،تتاسانالبنياةاجلسامانيةوحيادثذلام امشاديدعلاىالطعاامياؤدىاىالسا

%ماناالفارادادلصااي نتتمياز42ةمصاابيتخلافعقلاى.يرجاعالسابباىانييقالصد  ن،وتأخذاجلفونشاكاللوزيااويكاونالكافوالقادمصاغريينويكاونالفاردعااد
.04يوجودنقصىفالكروموسومرقم

 .5ختلفعقلىومالمح ريطبيعيةىفشكلالوجووتشوهىفقزييةالع ن.وقدنتجذلكعننقصجزئىىفالذراعالقصريللكروموسومرقمتناذروولف:

 ويدرمان؟.–ييكوثكيفتتعرفعلىتناذر .0

وأىامأعراياويااخامةاللساانوتشاوهىفادلنطقااةاألمامياةجلاادار00وياادرمانىاويالاةمرياايةناجتاةعانتكاارارمنطقاةصاغريةىفالااذراعالقصاريللكروموساومرقاام-تنااذرييكاوث
صافىوقادحيادثنقاصياادىفزلتاوىاجلساممانالساكرشلااياؤدىإىيادوثختلافالبطنوزيادة ريطبيعيةىفالوزنعندالوالدة،وجودأخاديدىفشاامةاألذنوتضاخمن

عقلى.
   

 . مخلوف بخيت/دأ.  مع أطيب األمنيات بالتوفيق


