
 علم الوراثت

 عامر دباغ. د.أ



 ماندلٌحكمها لوانٌن  الوراثة 
 :حٌث من 

 

 المورثات لتعدد المظهرٌة والصفات لتورٌثا

   العوامل متعددة تسمى عنها المسؤولة

 مندليت الالالوراثت 



التً ٌتحكم بها أكثر من و( صفة) خلةهً 

 الكمٌةمورث تسمى الوراثة 
 

 العٌونمثالها ألوان 
 

 15على الصبغً (نمص المٌالنٌن) المهاق

 اجليناثالوراثت عديدة 



ألسباب متعددة منها الوراثة المعمدة تسمى  
 : مثل أوالمورثات(الخالت)تداخل البٌئة وتعدد 

 العواملعديدة  الوراثت
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 سرطان الرئة

 على اخر حساسٌة للصوت على صبغً واتجاه الضوء) الشمٌمة

 (ٌاء والغثٌاناللتسبب ا
 الطول

 لون الجلد

 الذكاء

 داء السكري



انثناءات الجلد بأشكال مختلفة تتحكم بها هو 

 للبٌئةجٌنات خاصة اضافة 

السلوي ٌغٌر البصمة  الجنٌن للغشاءمالمسة 

 .ونرى لهذا السبب اختالف البصمة عند التوائم

 

 طراز البصمت 



العوامل الوراثٌة توجد جٌنات تؤثر على الشهٌة متعدد 

للعوامل النفسٌة تؤثر على البروتٌنات إضافة للطعام 

 .ضمن الخلٌة نعةطالمص

 (التغذٌة)الدور األكبرالبٌئة لها العوامل 

 .جٌن/ 50/الصفة وجود جٌنات خاصة لهذه رغم 

 الطول

 الوزن



 :المورث بالجنس أمثلة عاللة 

 الشفة المشمولة

 .تضٌك البواب ٌصٌب الذكور بنسبة خمس أضعاف االناث

 الطرق المتبعة للتحمك من

 الخالت متعددة العوامل
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 دراسة إحصائٌة لنسب حدوث الصفات  :االخطار التجرٌبً 

 معدل االنتشار

 درجة المرابة



 لابلٌة االنتمال بالوراثة

تعنً تمدٌر نسبة التنوع الظاهري بسبب االختالفات الجٌنٌة 

 .مختلفة الجٌنات لل ئلاألالوبسبب تراكم تأثٌر 

 

 .درست حاالت التوائم والتبنً التً تحٌٌد دور البٌئة 



 التبنً

-بٌولوجً) األبوٌن مع الجٌنٌة دون  البٌئٌة العوامل تتشارن

 البٌولوجٌٌن لآلباء وعائٌة أمراض بسبب الموت (المتبنٌن

 المناعٌة األمراض كذلن مرات خمس األبناء إصابة من ٌزٌد

 .الخمجٌة لإلصابات المؤدٌة



 التوائم

 

النوع الحمٌمً متماثل جٌنٌاً  

ظهور خلة عند اآلباء تظهر عند 

 .%100التوائم الحمٌمٌة بنسبة

  

ٌزداد معدل التوائم عند النساء 

 .والطوال ةالضخامالتً تتمتع ب

 التوائم نوعان



 االرتباط الواسع للمجٌن

دراسة هذا العامل ضروري لتحلٌل 

مات جٌنٌة وممارنتها سواوهً  الخالت 

 مع الخالت الطبٌعٌة

 

عند الزنوج بتأثٌر شمر األالشعر  :مثالها 

جٌن محمول على الصبغً التاسع تظهر 

 .لتحكم الجٌن بالمٌالنٌن% 50بنسبة



 هااتالمتمدرات واضطراب

مرتبطة  طفرة 59عرف حتى اآلن  

   بالمتمدرات

 : مثل 

ًاالعتالل العضل 

اعتالل عضلة الملب 

الصمم 

 حسب الخلٌة  عدد المتمدراتٌختلف 
 اضطراب العدد ٌؤدي لحدوث الطفراتو

ضروري ( الدماغ -الكبد  -العضالت )وجودها فً األنسجة 

 .ونمصها ٌسبب الطفرات



 عوامل منهابعدة  المرضترتبط وخامة 

 ودرجتها المتمدرٌةالطفرة حمولة 
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 ومكانه الطافرنوع الجٌن 

 نسجةكٌفٌة توزع المتمدرات فً األ



 الناتجةأهم االعتالالت 

 عن طفرات المتمدرات 

 التهاب الشبكٌة الصباغً مع الرنح
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 (الرنح)اعتالل الصرع العضلً

 اعتالل العصب البصري

االعتالل الدماغً المترافك مع حماض  4

 ونوبات سكتة دماغٌة الالكتٌكً



 : بنٌة الدنا 

 .(زمرة فوسفات-خماسً سكر-آزوتًأساس ) نٌوكلوتٌدات -1

 .البٌرٌمٌداتو  البٌورٌناتاربعة تشكل  االزوتٌةاالسس  -2

 .ترتبط ببعضها بروابط فوسفورٌة النوكلٌوتٌدات -3

 هدروجٌنٌةترتبط ببعضها بروابط  النوكلٌوتٌدعدٌد سلسلتا  -4

 المادة الوراثٌة والصبغٌات



 وعالقته البروتٌن مع الدنا بنٌة معرفة على تعتمد

 لتفاعالت تخضع التً الهستونات لٌؤلف بالكروماتٌن

 لتشكل ثلةٌالم أو الفسفرة أو لةتاألس مثل كٌمٌائٌة

 .اللولبً الكروماتٌن لٌف

 البشري المجٌنهندسة 



 :هً الصبغٌات 
 
 فً النواةخٌوط 
 المعلومات الوراثٌةتحمل 
ثابتة العدد ضمن النوع الواحد 
 لالنمسام االختزالًتخضع 
 نوعان جسدي وجنسًٌوجد. 

 الصبغٌات والنظام الجٌنً



 :منالصبغٌات تتكون 

  
 الرناوبروتٌن مع للٌل من الدنا 

 
المركزي والمسٌمان المسٌم 

 الطرفٌان ٌضمنان بماءه وتضاعفه

 بنٌة الصبغٌات البشرٌة



باستخدام الصبغات والمجهر من خالل  

الحصول على العٌنات من بزل السلى 

 ابات المشٌمٌةغمن الزأو 

 الحفاظ على عدد الصبغٌات

 تمٌٌز الصبغٌات

 من خالل تشكل األعراس  واالنمسامات



 :الطرق التالٌةحسب 

 

 جٌمزاصبغة + التربسٌن أنزٌم  -1

 جٌمزا صبغة +  حراريتمسخ  -2

 العصابات بأشكالهاوذلن إلظهار 

 ٌتلون المسٌم المركزي والذراعٌن 

 تلوٌن الصبغٌات



 المركزيالمسٌم وسطٌة 

(1-2-3-16-19) 

 

 الوسطًلرٌب من أي  موسطانٌة
(4-5-6-7-8-9-10-11-12-17-18- ( ) 
 

 المركزيالمسٌم طرفٌة 
(13-14-15-21-22-).) 

  

 إلىتقسم الصبغٌات 



محتواه من المادة  أولرلم الصبغً مع طوله العاللة -1

 .الوراثٌة

 
 .لعدد الصبغٌات بتطور الكائن الحًعاللة  ال-2

 

 .الخلٌةنوع حسب أو حسب الذراع  الصبغٌات ىتسم -3

 مالحظة


