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 1بيولوجيا صيدالنية                                     

  دليل المحاضرة التاسعة                                          Geneticsعلم الوراثة 

: فرع من فروع علم الحياة الذي يبحث في االختالف بالصفات الشخصية ,   تعريف علم الوراثة 

ات والتغيرات  وآليات التعبير عنها ودراسة الصبغي يال ,الوراثية عبر األج وانتقال الصفات 

 رات .  فة التي تطرأ عليها كالطفالمختل

دل في انتقال الصفات الوراثية أو الصبغيات التي تحمل  لم الوراثة على دراسة قوانين مانيعتمد ع

  غي أو الكروموسوم دل باكتشاف الصب.  تطورت دراسات ما ناألبناء إلىالصفات الوراثية 

النتقال الصفات الوراثية وبعض الصفات تورث معا وبعض   باعتبارها أساساين ( والمورثة ) الج

 الصفات مرتبطة بالجنس .  

يتألف جسم اإلنسان من مجموعة من األعضاء ويتألف كل عضو من عدد هائل من الخاليا تحتوي  

زوجان  , منها  على شكل أزواج متماثلة ( كروموسوم توجد في نواة الخلية  46كل منها ) 

  Yو    Xين ( فعند اجتماع الكروموسوم Y( و )  Xعن تحديد الجنس هما الصبغي )  مسؤوالن 

 يكون الجنين أنثى     XXين  اجتماع الكروموسوم , وعند  يكون الجنين ذكرا  

كل صبغي  ين , ويحتوي نووية كل منها يسمى مورثة أو الج مجموعة من البروتينات ال الصبغي : 

في جسم اإلنسان ,  ة وراثية أو أكثر أو الجينات , كل منها مسؤول عن صفرثات ماليين المو

 فهناك مورثات للون العينين وأخرى تحدد لون البشرة ...الخ .  

وعند حدوث اإللقاح والحمل تنتقل نصف الكروموسومات من األم عن طريق البويضة التي  

  23النطفة التي تحتوي  من األب عن طريق والنصف اآلخر ، ( كروموسوم23تحتوي ) 

التي تتطور إلى الجنين  كروموسوم آخر وعند اجتماع البيضة مع النطفة تتشكل البيضة الملقحة 

 الذي  يأخذ جزء من صفات األب وجزء من صفات األم .  

 طبيعة المادة الوراثية:  

لبروتينات  ( أن المكونات الرئيسية للنواة هي ا 1871عام )    Miescherمنذ عهد العالم  تبين 

النووية أي االتحاد بين األحماض النووية والهيستونات ) البروتينات القاعدية ( بعد ذلك تبين أن  

   ANDالحمض النووي المرتبط مع البروتينات القاعدية الموجودة في الصبغيات هو  

ي أكثر  سابقا  كان مقبوال بأن التخصص في المادة الوراثية ) الجينات ( تكون في الجزء البروتين

منه في الجزء المكون من األحماض النووية لكونه معروف العديد من اإلشكال البروتينية ولكن  

الوراثية عبر األجيال  هو الذي يعتبر األساس الكيميائي لنقل الصفات   ANDتبين فيما بعد أن 

 المتتالية  

لريبي منقوص  أو الحمض ا  DNAمجموعة من البروتينات المسمات بال  ين ) المورثة ( :الج

 والوظيفية في الوراثة عند البشر    األساسيةين الوحدة والج  األوكسجين 
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يمين , السيتوزين ,  هي الث : فهو سلسلة من النوكليوتيدات التي توجد بأربعة أنواع  DNAأما ال 

 ن  و الغواني ن واالدني

  في  يتواجد ( في النواه بشكل رئيسي باستثناء قسم ضئيل منه DNAيتواجد الحمض النووي ) 

وكل خلية تحتوي على نفس الحمض النووي الريبي , واختالف ترتيب الحموض  الميتاكوندريا , 

 .  النووية يعطي كل من الحموض النووية الريبية ميزاتها الخاصة  

  إلى المورثات الحاملة له من اآلباء  بانتقال  اإلنسان  إلى هو المرض الذي ينتقل  المرض الوراثي : 

 .    األبناء

 أنماط  توريث األمراض :  

    Autosomal   recessiveالوراثة الجسيمية المتنحية  -1

حاملين للمرض   ن ينيفيجب اجتماع ج  اإلنسان علىالمرض  ال يظهر يقصد بكلمة متنحية أي انه 

وكلمة جسمية تعني أنه متعلق بالكروموسومات الجسمية وليست الجنسية   وإالم  األب من كل من 

  يجعله حامال    اإلنسانين واحد حامل للمرض عند وجود ج  أمابنسب متساوية , فقد يصيب الجنسين 

  مراض األ أهم , ومن  أبناءهيصاب به  أنالمورثة لكنه غير مصاب به , ولكن احتمال  أوللمرض 

 .  التي تنتقل بهذه الطريقة هي التالسيميا وفقر الدم المنجلي والداء الليفي الكيسي   

 :    Autosomal dominantة الوراثة الجسمية السائد  -2

وكلمة سائدة أو قاهرة تعني وجود مورثة واحدة من إحدى الوالدين كافية لظهور المرض عند  

ان  بشكل متتالية ويمكن  األجيال الطفل الذي انتقلت له هذه المورثه , لذلك تظهر هذه الحالة في كل 

فون ريكلينغهاوزن من النمط )  التي تورث بهذه الطريقة داء  اإلمراض تصيب كال الجنسين واهم 

 % في كل حمل  50تون . واحتمال انجاب طفل مصاب هو ( وداء هيتنغ 1

: وقد تصيب كال الجنسين ولكن احتمال إصابة الذكور    Xالوراثة القاهرة المرتبطة بالجنس اكس  -3

 قليلة وتختلف فرصة انتقال المرض فيما اذا كان االب او االم مصابا  بالمرض .  

 الهش   xان االب مصابا  الينتقل المرض البنائه الذكور واهم مثال : متالزمة الصبغي  فإذا ك

   :X recessive disorders x linked   الوراثة المتنحية المرتبطة بالجنس بالكروموسوم  -4

, وتصيب الجنسين ولكن يصاب   Xجم عن خلل في الجينات الموجودة في الصبغي الجنسي تن

فرصة انتقال المرض فيما اذا كان  اث ونادرا  ماتشاهد اناث مصابة , وتختلف الذكور اكثر من االن

الينتقل المرض لذكور  االب ام االم مصابا  بالمرض  وتتميز الحالة فيما اذا كان االب مصابا  

 ومثال عن هذا النمط من االمراض الوراثية مرض الناعور  

ويسمى هذا    Mitachondria disorders  االمراض الوراثية المنتقلة عن طريق الميتاكوندريا  -5

كوندريا من االم عن طريق البويضة  النمط  من التوريث المتعلق باألم ألنه عند اإللقاح تأتي الميتا



3 

 

ن يشاهد في كل االجيال لكن االب المصاب  الب وقد يصيب كال الجنسين ويمكن أ تي من ا تأ وال 

 ري  ب البصنا مثال : مرض اعتالل العصالينقل المرض كما ذكر 

    ComPleX or Multifactorial disordersالوراثة متعددة العوامل  -6

نماط السابقة  ين واحد كما في االض الوراثية الينجم عن خلل في الجين أو ج هذا النمط من األمرا

إضافة لتدخل عوامل أخرى في ظهور   ،ينات اغلبها غير معروف حتى اآلنوانما خلل في عدة ج 

لبيئية ونمط الحياة واالنتانات ومن االمثلة على ذلك : مرض السكري , البدانة  االمرض كالعوامل 

 , أمراض القلب واليوجد أنماط توريث معروفة لهذه االمراض وهي صعبة الدراسة .  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


