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    : الوراثة قسم

 

 

 

 الشعبة:  الوراثة واليندسة الوراثية    : الوراثة واليندسة الوراثية                                               قسم
نموذج                                الفرقة:الرابعة               حيوية والبيئةالمادة  التكنولوجيا ال

 ملزم إجابة استرشادي غير

  2112/2113الثانى  الدراسيصل الف
 درجة( 02)      األولالسؤال 

تتضف  العققفة بفين  : التفاعفل بفين الوراثفة والبيئفةالمظير الخارجى لمصففة ىفو نفات    -1
  الوراثفة والبيئففو  حيف  ان المظيففر النيفائى لمفففرد ىفو نففات  العققفة بففين الوراثفة والبيئففة 

ئففة وضففمان الففتحكم  فف  التركيففل العففاممى لمكائنففا  يمفف م لففحلك حمايففة الففتحكم  فف  البي
الظيففار ىففحا التفاعففل مثففل تجربففة كمففو  وكيففك  التجريبيففةو وقففد تجريفف  تجففارل عديففدة

وىاي و    كاليفورنيا عمى نبا  السفانكفويك الفحي ينمفو بريفا  ف  مسفتور البحفر عمفى 
 الساحل    كاليفورنيا ..... الخ

التركيل العاممى يتجفاول مفا البيئفا  المختمففة بتففاعق  و ى النياية تثبت  التجربة تن نف   
 مختمفة  يعطى مظاىر متباينة.

يففؤدر حلففك تلففى تعبيففر الجففين مففن ناحيففة التراكيففل الوراثيففة والبيئففة الخارجيففة حيفف  تثبتفف   -
التجففارل الوراثففة ليسفف  السففبل  فف  التبففاين المظيففري )تعبيففر الجففين( بففل تتففار تيضففا بففالت يرا  

 الحرارة والرطوبة والت حيةالبيئية مثل 
يحكر الطالل الجدول الخاص بحلكو ما توضي  التفاعل بين الجنفين داخفل الفرحم وبيئفة األم  -

تلفى تن البيئفة اليرمونيفة  باإلضفا ةحي  يوجد جين  قد الشعر الممي  الحي يؤثر عمى الجنفين 
 تيضا تؤثر عمى تعبير الجين وعمى الجينا  المميتة.

 ىو تقدير تقريب  لمتوسط معدل الطفور لكل جيل من األجيال./ الحمل الوراث  -0
 والظروف الق مة لتكوينة حدو  طفرا  
 بعضيا يكون ضار - ت

 بعضيا يكون متنحى مختبئ............ ما حكر تمثمة عمى حلك -ل
يتعرض الطالل لحكر المكا ئ الممي  وىو عبارة عن ال يادة    الحمل الوراث  الكا    -

المقئمفة الداروينيففة تلفى الصففرو ار ىفو عبفارة عفن تجميففا  لبفالظيور بنقفتحا سفم  لفو 
 لعيدي من الطفرا  الضارة وكل طفرة منيا تقمل من المقئمة.
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تسبل امراض نادرة ناتجة من خمل  ى جين معين  تجعفل  الجينا  القوية نادرة االنتشار 
سفمة  مثفل متق مفة لفى المصال بيا لدية قابمية لقصابة بالمسفرطان  فى ار جف ن مفن ج

 رومانى  وىى ناتجفة مفن خمفل  فى جفين تسفبل امفراض نفادرة ناتجفة مفن خمفل  فى جفين 
معين  تجعل المصال بيا لدية قابمية لقصابة بالمسرطان  فى ار جف ن مفن جسفمة  مثفل 

 (( p53متق مة لى  رومانى  وىى ناتجة من خمل  ى جين 
 

شففمل جينفين ميمفين واحففد عمفى الكرموسففوم وىفى ت  الجينفا  القويفة المتوسففطة االنتشفار
والثدددانى  لدددى الوروموسدددوم ر دددم  (BRC1)1الثددددق ر دددمويسفففمى بجفففين سفففرطان  11رقفففم 
اليدل للجدين الول   211ويوجدد ودوالى   2ر دم  (BRC2) ويسدمى بجدين سدر ان الثددق13
لوجددود جددين ثالددذ مددن  ددذ  المجمو ددة و ددى والددة  اوتمددالاليددل للجددين الثددانى  و نددا  111و

 الثدديلجين سدر ان  ال بيعية ى الجزء المجاور للجين   ان الصيغة  ويمائيتغيير  ودوذ
 صيغة مسر نة .  إلى د يتوول  1ر م 

ىى خقيا متخصصة ميمتيا مياجمة الفيروسا     NK Cells   الخقيا الطبيعية القاتمة
جيففا  والقضففان عمففى الخقيففا المسففرطنو  وتقففوم ىففحة الخقيففا بميمتيففا عنففدما يكففون ال

 المناعى قور حي  يفر  المواد المناعيفة االخفرر مثفل االنترليفوكين واالنتر يف ون و يرىفا 
وعندما يضعف الجيا  المناعى الر سبل وراثى او تمو  بيئى   انة يفشل  فى التصفدر 
ليففحة الخقيففا السففرطانية  التففى كففانتق قبففل حلففك خقيففا طبيعيففة  لكففن حففد  ليففا طفففرا  

  يا الجينى .اوت يرا   ى تركيبم
 الكائنا  واأل حية المعدلة وراثيا واألمان الحيوي وليا والمخاطر وتخققيا  تنتاجيا -3
 يوض  الطالل كيفية تنتاجيا -   
 يحكر الطالل المخاطر المحتممة عمى اإلنسان والبيئة -   
 توضي  الجوانل األخققية    ىحا المجال . -   
األشخاص وراثيا بالكشف عن األمراض الت  قد يتعرضفون  يتعرض الطالل النتياك حرمة -   

 ليا مستقبق     تضيا  رصة العمل وال واج
 يتعرض الطالل لمعقج الجين  بنوعية ومدر االستفادة من ىحا المجال. -   
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 :اجابة السؤال الثانى 
سبال من اىم النظريا  التى تفسر ا  Free Radicals  تعتبر نظرية الشوارد الحرة-1

االصابة بالكثير من االمراض ومنيا السرطان والمقصود بالشوارد الحرة ىى حرا  االكسجين 
حي  يجل ان  توجد دائما بصورة م دوجة ما  الطميقة الموجودة  ى الخمية بصورة منفردة  

ه اخرر  ووجودىا منفردة يؤثر عمى خقيا الجيا  المناعى  ويقمل من كفانتة  بصفة عامة  حر 
ة  ى مقاومة االورام السرطانية  كما ان ىحة الحرا  الطميقة من االكسجين تدمر وخاص

الحامض النوور لمخمية  وتح  بة الكثير من ىالطفرا   التى تؤدر الى االصابة بالعديد من 
 وعمى الطالل سرد امثمة من ىحة اال مراض  واىم النتائ  التى توصل ليا العممان  . ىاالمراض
ىى اج ان معينة  ى نياية الكروموسوما   حي  تتكرر  ييا الشفرة   lomersT eالتيمومير 

من ىحا  02-5الوراثية الموجودة مرا  عديدة  وعندما تنقسم الخمية  انيا تفقد حوالى من 
التيمومير  ولحلك  أن العدد الحر تحممة كل خمية من ىحا التيمومير  ىو الحر يحدد عمر 

لة  Telomeraseالسرطانية تفر  ان يما معينا  التيموميري  واتض  ان الخقيا  الخمية 
المقدرة عل عمل نسخ من ىحا التيمومير   كى نحل محل الج يئا  التى تفقدىا الخمية اثنان 

االنقسام  ولعقج السرطان ىيكون عن طريق منا ا را  ىحا االن يم الحر يجعل الخقيا 
التار نستطيا تحويل تمك االورام الخبيثة الى اورام وب السرطانية تستمر  ى االنقسام والتمو  

 حميدة  ومحددة  ى منطق معينة من الجسم  دون انتشار مضاعفا  اخرر لمجسم .
 ىو: و  -وقد كان لميندسة  الوراثية دور او محاولة   ى عقج السرطان 
ألورام وحقنفة بالتسمسل الطبيع  الفحي يثفبط ويمنفا تكفوين ا جينا  مثبطة لقورام صناعة  -ت 

    اإلنسان الحي تصابة الورم الخبي 
 تصحي  التسمسل الحي يحد  لألحماض االمينية ليستعيد ىحا الجين نشاطو الطبيع   -ل 
والفحي يسفتطيا    DNAتفم اكتشفاف تنف يم تصفق  تل    1995ويحكر الطالل تنة    عفام  -

 مينية دون حدو  خطا واحد.تن ينسخ ويراجا ثقثة مميارا  نسخة من قواعد األحماض اال
 
تفففاثير الت يفففرا  الوراثيفففة )الطففففرا  ( عمفففى الحيويفففة  يتوقفففف عمفففى البيئفففة المحيطفففة بفففالفرد -0

 الحيويففة تتحبففحل ارتفاعففا وانخفاضففا تبعففا لت يففر الظففروف البيئيففة مففن جيففة الموائمففة اوعففدم 
بيئفة طبيعيفة  او بيئفة وتختمفف البيئفا   قفد تكفون  الموائمة لعمل الجين وبالتالى حيوية الففرد 

بيولوجية  او بيئة اجتماعية  او بيئفة وراثيفة وتختمفف الحيويفة بنفان عمفى التعامفل مفا ار مفن 
ىحة البيئا   وما طبيعة تاثير الجينا  عمى الجفين نحفن الدراسفة   قفد تنكفون الجينفا  محفف ة 

enhancement genes     او تكون جينفا  مثبطفةsuppressor genes   او تكفون جينفا
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او جينفا  متنقمفة   epistatic genesاو تكفون جينفا  متفوقفة  inhibitor genesمانعفة 
transposable genes    او  يرىففا مففن الجينففا   وقففد يكففون الكروموسففوم الحامففل لمجففين 

 chromosomal structuralالمسفففئول عفففن الصففففة بفففة طففففرة مفففن النفففوع التركيبفففى 

mutations  نفوع العفددر او طففرة مفن الch numerical  mu.     وىنفاك امثمفة عديفدة
لتاثير الطففرا  عمفى الموائمفة لمبيئفة وبالتفالى عمفى التركيفل الفوراثى لقنسفان واشفيرىا  مفرض 

والمحمفول  sisiانيميا البحر المتوسط ) المنجمية ( والحر يسببة جين متنحى  ى حالفة اصفيمة 
يكففون مقففاوم لممففرض   وعمففى  SI sidخمففيط  عمففى كروموسففوم جسففمى   وعنففدما يكففون الفففرد

الطالل حكر امثمة اخرر مثل مرض السكر  المريض يحمل الجين المتنحى المسبل لممفرض احا 
عول  بالنسولين يكون طبيعى   وكحلك  ى حاال  التق م وحالة النيجرو   ويتض  مفن حلفك ان 

 ييا الفرد الحامل لمطفرة  ار ان تاثير الطفرة عمى المقئمة يتوقف عمى نوع البيئة التى يعيش 
 ولكن سموك الفرد ىو الحر يتقبل او اليتقبل الطفره. الطفرة التؤثر  قى سموك الفرد

 :اليندسة الوراثية  ى انتاج ىرمون النمو البشرر دو -3
 تم انتاجة    بكتريا القولون ويوجد ىرمونان لمنمو ىما سوماتوستاتين وسوماتوترو ين -
 ىحين اليرومونين انتاج ل بالرسم  طريقة ويوض  الطال -
 حففامض امينففى 191حففامض امينففى  قففط والثففان   11وكيففف تن اليرمففون األول يتكففون مففن -

 ويوض  الفرق بينيما 
 ف  اإلنسفان عفن طريفق تخميفق جف    دور اليندسة الوراثية    عقج مرض البفول السفكري -

ين معفاد تلفعفال حيف  تمكفن تكفوين بق ميفداألنسولين صناعيا وترجمتو تلى بروتين األنسولين ا
 حفامض امينفى A  (01 )صيا تيما احدىما يحتور عمفى الجفين الصفناع  الخفاص بالسمسفمة 

و عممفا بأنفة يوجفد نفوعين مفن مفرض السفكر حفامض امينفى B (32 )واألخفر خفاص بالسمسفمة 
ع خطيفر ويظيفر  فى  تفرة الطفولفة  وىفو نفو  (IDDM) ويسمى  احدىما يعتمد عمى األنسولين

نتيجة االصابة بفيرو  يدمر خقيا البنكريا   ويوجد جين انتاج االنسولين  ى االنسان عمفى 
 (11P5) 5والمنطقة  11الكروموسوم رقم 

ويظيففر  ففى   (NIDDM)والنففوع االخففر مففن مففرض السففكر اليعتمففد عمففى االنسففولين ويسففمى 
حيف    Multifactorialنا  البال ين  . ويعتبر مرض السكر مثال جيد لقمراض متعددة الجي

 يتوار  كميا .
 
 

 :  الثال  السؤالاجابة 
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 اآلبفان   ف  -التفوائم  ف يوض  الطالل مفيوم الحكان  – الحكان صفة وراثية بيئية-1 

اختبفار ويفحكر الطالفل  الشخصفية قفدرا  العقميفة االبتدائيفة وصففا  وال واألبنان بالتبن 
حكان  الى خم  مستويا   واعتبر العممان ان وكيف قسم العممان معدل ال  IQالحكان 

درجفة  02درجة يتصف بالعبقرية والحر يحصفل عمفى اقفل مفن  105الحر يحصل عمى 
يتصف بالعنة وحكر العممان ان الحكان  ى التوائم الصنوية اعمفى مفن االخويفة حيف  ان 

بنففان و ففى دراسففة الففحكان  ففى االبففان واال--معامففل الففتق م كففان مرتفعففا  ففى الصففنوية  
بالتبنى   ان درجة الفتق م الموجفل  بفين االبنفان وابائيمبفالتبنى كانف  اقفل مفن الفتق م 
بين االبنان وابائيم الحقيقيين  ويجل مراعة العديد من النقاط  يما يتعمق بالتبنى منيفا 
البح  عن التوا فق االسفرر واالجتمفاعى والثقفا ى والمفادر بفين االسفرة المتبنيفة لمطففل 

لحقيقيففة لففو  حتففى اليوجففد تنففاقض بففين االسففرتين  يففؤثر عمففى الطفففل   وان واالسففرة ا
 يكون التبنى مبكرا  اقل من عام لتقميل تاثير االسرة االصمية عمى الطفل    الخ   

 
/ لك  تحد  موائمفة وراثيفة لمكفائن مفا بفاق  الكائنفا  المحيطفة بفة لموائمة الوراثيةت -0

ال الطبيعف  الفحي يعمفل عنفدما توجفد اختق فا  االنتخف ى   مجتمعة يجفل تن ننظفر  فال
الطفففرا   –وراثيففة ناتجففة عففن المصففادر األساسففية ليففحا التعبيففر  وىففو العبففور الففوراث  

 واليجرة.
واألحففدا  الموائمففة والتطففور عمففى الوجففو األكمففل  ففان الت يففرا  الوراثيففة )الطفففرا ( يجففل 

ف  جيل األبنان تو تحفد  ار تحد  الطفرة    ن  incorporatingتدخاليا    عممية 
   األجيال السابقة واستقر     الوعان الجين  لمفرد واستحدا  عممية التوار  من جيل 

 ألخر.
: يحففد  نتيجففة تكمفف  لم ضففاريف الييكميففة  تمنففا النمففو التقفف م  ففى االنسففان والحيففوان 

د لففة التقفف م  ففى االنسففان يففتحكم  يففة جففين سففائوىففحا  الطبيعففى لعظففام االحرع  والسففيقان 
وبتكرار حفدو  طففرة  Aaواالنسان الق م يكون  aaنفاحية تامة    االنسان العادر يكون 

 ي يد معدل ظيفور التقف م  ولفوحظ ان االطففال  Aليصب   a  ى الجين المتنحى الطبيعى   
حديثى الوالدة يكون نسبة الو اة ليم مرتفعة  واالق ام ينجبون اطفال ولكن النسفبة تكفون 

ابتعدىم عن االختقط  ى -اسبال منيا صعوبة الحمل والوالدة لقم الق م  منخفضة لعدة 
عممفا بانفة  فى  المجتما  وعدم الر بة  ى االنجال ح  الينجبوا اطفال اق ام مثفل ابفائيم 
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وتظيففر دراسفة اتضف  ان االقف ام مفن الممكفن ان ينجبففوا اطففال طبيعيفين بمعفدل النصفف .
 الكقل وبعض الماشية والفئران واالرانل والدجاج صفة التق م  ى بعض الحيوانا  مثل 

 
يعتبر من اىم الطرق الحفدا  تطفور  فى العشفيرة عمفى المفدر البعيفد   االنتخال الحركى -3

واالنتخال الحركى يستجيل لمت ير  ى التركيل الوراثى لمعشفيرة النفات  مفن ت يفر البيئفة 
والمثففال الواضفف  لففحلك  او لجففو  طفففرا  جديففدة او لحففدو  ىجففرة جطديففدة الففى العشففيرة

ىوانتشار الفراشا  ال امقة المون لعديد من االنواع بسبل الثورة الصناعية  فى انجمتفرا 
حيففف  ان ال بفففار االسفففود واليبفففال النفففات  مفففن المصفففانا قفففد لفففون  فففروع واوراق  مفففثق 

االشجار بالمون االسود   قد ىربف  اوتحركف  الييفا ىفحة الفراشفا  الفودان حتفى تتخففى 
-المون ال امق لقشجار لتحمى حياتيا وىفحا مثفال واضف  لقنتخفال الحركفى    ى ىحا

وقد در  العممان ىحة الظاىرة بامعان  وعن طريق المعادال  الرياضفية لدراسفة تفوا ن 
العشائر  ى ظل حدو  اليجرة اواالنتخال الحركى وت يير البيئة وحدو  ت يفرا  وراثيفة 

 Index of Selectionنتخال جديدة  ووصموا الى مايسمى معامل اال 
 

 ما اطيل االمنيا                                                                 
 استاح المادة                                                                  

 دين عبد الصبورت.د/محمد سراج ال                                                     
 
 

 
 
 

 
 
 
 


