
الثانوية التأھیلیة وادي الذھب                فرض منزلي في علوم الحیاة و األرض
باكلويا علوم الحیاة و األرض2أصیلة                                       السنة 

La mucovisidose مرض وراثي يتسبب في اضطرابات خطیرة متعددة ، منھا عسر شديد في التنفس و
.اضطرابات في الھضم مما يؤدي إلى الموت قبل سن الثالثین 

:التالي شجرة نسب عائلة بعض أفرادھا مصابون بھذا المرض 1يمثل الشكل 

؟mucovisidoseحدد الحلیل السائد و التموضع الصبغي لمورثة مرض -1
بھذا المرض ؟ 6ما ھو احتمال إصابة المولود المنتظر -2
ھذه العائلة عن طريق الھجرة الكھربائیة وفق تقنیة ADNالتالي ، نتیجة تحلیل 2يمثل الشكل -3

Southern blot للكشف عن الحلیل الطبیعي و حلیل مرض ،mucovisidose:

علل جوابك ؟،mucovisidoseيمثل حلیل A2و ADNA1أي شريطي -أ
؟mucovisidoseمصابا أو سلیما من 6، ھل سیكون المولود المنتظر 2من تحلیلك للشكل -ب

:من األفراد % 0.2يصیب mucovisidoseفرد ، لوحظ أن مرض 7500عند ساكنة بشرية من -4
أحسب تردد حلیل المرض و الحلیل الطبیعي في ھذه الساكنة ؟-أ

عدد األفراد النقیین السالمین من المرض في ھذه الساكنة ؟+ :أحسب -ب
عدد األفراد الھجون الناقلین للمرض في ھذه الساكنة ؟+  



عناصر اإلجابة

نm0.5ھو السائد على حلیل المرض المتنحي Mالحلیل الطبیعي -1
ن50.5و 4سلیمین و أنجبا أبناء مصابین 2و 1ألن األبون 

ن0.5ألنه يصیب الذكور و اإلناث Yحلیل المرض غیر محمول على الصبغي 
ن0.5سلیم     5ألن أب األنثى المصابة Xحلیل المرض غیر محمول على الصبغي 

ن0.5رض غیر مرتبط بالجنس  و بالتالي فحلیل الم

نM//m0.5ظھور أبناء مصابین من أبوين سلیمین يعني أن األبوين ھجون -1
ن1: شبكة التزاوج 

M/m/
M/M//M    [ M  ]M//m   [   M ]
m/M//m  [   M  ]m//m [   m ]

ن0.5%25احتمال إصابة المولود المنتظر بالمرض ھو 

ن51و 4لوجوده عند المصابین  A2الشريط الذي يمثل حلیل المرض ھو –أ -2
ألنه ھجین مثل[  M   ]سیكون المولود المنتظر سلیما مظھره الخارجي -ب

نA21و A1والديه يحمل الشريطین 

:و بالتالي %.20تردد المرض المتنحي في الساكنة ھو -أ-3

f([   m ]) = q2 = 0.002
:ھو mتردد حلیل المرض 

f(m) = q = √0.002 = 0.045
ن2

:ھو Mتردد الحلیل الطبیعي 

f(M)=p=1-q
p=1- 0.045
p = 0.955

عدد الساكنةM//MXتردد = عدد األفراد النقیین السالمین في الساكنة –ب 
 =p2X عدد الساكنة
 =7500   X ( 0.955 ن20.75(
فرد6840= 

عدد الساكنةM//mXتردد = عدد األفراد الھجون الناقلین للمرض في الساكنة 
 =2pqX                    ن0.75عدد الساكنة
 =7500 X 2 X 0.955 X 0.045
فرد645= 




