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  L ethal genesالجينات المميتة 

هي الجينات التي تقتل الكائن الحي قبل الوالدة اوقبل وصوله فترة البلوغ الجنسي ويمكن ان 

الى 1:2:1تتحور النسب المندلية من  وبها مميتةشبه  أو مميتة متنحية او مميتة سائدةتكون 

1:2. 

 الجينات السائدة المميتة -1

تعيش فيه  في الطيور المصابة بمرض الزحف على الجينات السائدة المميتة كما األمثلةومن 

تحوي تشوهات اكثرمن الهجينة وتموت خالل الزاحفة النقية وتتكاثرولكن الطيور الهجينة الزاحفة الطيور

 الحضانة .

 زاحف هجين       Xزاحف هجين                                                                                            

                                                                                     __________           ________ 

C1C2            X              C1C2                                                                                                             

C1C1   ,    2C1C2  ,     C2C2                                                                                                                

 اعتيادي   ,  زاحف هجين ,  زاحف نقي )يموت (                                                                              

 الجينات المتنحية المميتة -2

يتوفى الكائن الحي قبل الوالدة في حالة احتوائه جينات متنحية نقية فمرض الخاليا المنجلية 

والذي يعمل على تكوين كريات حمرمنجلية الشكل مما يجعلها تتشابك  ssحي يحمله الجين المتن

مع بعضها مسببه انغالق االوعية الدموية, فضال عن سهولة تكسرها وكما مبين في المثال ادناه 

: 

            ذكر حامل                                                                                             
 انثى حاملة 

                                                                                                 ______X   _________ 

Ss          X         Ss                                                                                                                          

         SS ,  2Ss ,  ss 

 الجينات شبه المميتة -3

عجزه عن  هي الجينات التي تقتل الكائن الحي قبل وصوله مرحلة النضوج الجنسي اوتسبب

العمل, مثل مرض االرومة الشبكية الذي يسبب العمى ,وانعدام العيون في ذبابة الفاكهة  

 الذي يسببه احد الجينات المتنحية .

 Aوالجين  Huntintons  c horeaيسبب مرض  Hالجين السائد مثال : في االنسان 

وفي حالة تزاوج فردين يسبب االذن الطليقة بينما اليله المتنحي يسبب االذن الملتصقة , 
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بعدموت االفراد  1:3ثم تصبح  1:3:3:9ثنايي الهجين فان النسبة تكون مندلية كالسيكية 

 .حاملي المرض 

HhAa                X     HhAa                                                                                                     

                                                                           _______________   ____________ 

              HA,Ha ,hA,ha                            HA , Ha, HA, ha  

 

 الوراثة البشرية 

التي تحملها االمشاج  تتحد الصفات الخاصة بكل فرد عند اتحاد الكروموسومات الذكرية والنثوية

وتحمل هذة الكروموسومات الجينات التي تحدد الصفات المختلفة التي يتم التعبير عنها بواسطة 

الكائن الحي. وفي هذا المختبرسيقوم كل طالب بدراسة توارث عدد من الصفات المظهرية 

 والصفات الفسلجية وكذلك مجاميع الدم في االنسان .

 : اوال: توارث صفات فسلجية

 القابلية على تذوق الفنيل ثايوكارياميد. -1

 القابلية على تذوق بنزوات الصوديوم . -2

ثانيا : توارث مجاميع الدم في االنسان : يوضح الجدول ادناه الطرز المظهرية والوراثية 

 لمجاميع الدم في االنسان. 

 طرز وراثية      طرز مظهرية       

A                   IAIA , IA i       

B                   IBIB , IB I       
AB                 IAIB           

O                  ii             

 

 ثالثا : بعض الخصائص اوالصفات الوراثية االخرى المتوارثة :

فان االصابع المتشابكة : عندما يقوم االشخاص بمشابكة االصابع مع بعضها البعض  -1

( بينما Fسائدة , االليل عدد منهم يضع االبهام االيسر على االبهام االيمن )الصفة ال

 (.fيعمل االخرون على وضع االبهام االيمن على االيسر )االليل المتنحي 

( التوجد صبغة في مقدمة العين ppالقزحية الملونة : عندما تكون هذة الصفة متنحية ) -2

ية . اذاتكون العيون زرقاء . اما اذا كان هناك اليل وتظهرطبقة زرقاء في ظهرالقزح

( فان الصبغة في العين ستحجب اللون االزرق بدرجات -pسائد واحد على االقل )

متفاوتة اعتمادا على بقية الجينات المنظمة لكمية هذة الصبغة التي تحجب اللون االزرق 

 .. لذاقد يكون لون العين بني اواخضراوبندقيا اواي لون اخر
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 .شعر منتصف األصبع -3

 .االصبع الصغيرالمنحني -4

 رابعا : توارث بعض الصفات المظهرية :

طي الحافات الجانبية  األشخاص: يمكن للعديد من Tongue Rollingطي اللسان  -1

للسان بحيث تتقارب حافات اللسان من بعضها من طرف اللسان . ثبت المعلومات 

 :أدناهطي اللسان حسب الجدول  إمكانيةلطالب الشعبة لمعرفة 

الطلبة الذين يمكنهم طي  التسلسل
 اللسان

النسبة 
 المئوية

الطلبة الذين اليمكنهم 
 طي لسانهم

 النسبة المئوية

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

اذاكانت تلك الصفة متوارثة ام ال واذاكانت متوارثة هل الجين المسؤول عنها سائد ام ولمعرفة 

 متنحي ولغرض معرفة ذلك حددافراد عائلتك وسجل المالحظات حول قابلية طي اللسان :

 )+( تمثل قابلية طي اللسان

 )_( تمثل عدم قابلية طي اللسان 

 (Tصفة سائدة لقابلية طي اللسان ) 

(tصفة عدم ) قابلية طي اللسان 

 ( لكل فرد من افراد العائلة باالستعانة بالمخطط ادناه :TT, Tt, ttيمكن معرفة النمط الوراثي )
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 الجدة ) ( xالجدة )  (                                                   الجد)  (   xالجد)  ( 

 

 ( خالاالم   ) ( خال      )  ( خال     )  x)  ( عم     )  ( عم       ) ( االب  ) ( عم

 

 ) (    xاخت متزوجة   ) ( اخ      )  ( اخ      ) ( اخ      ) ( اخ      ) ( انت   ) ( اخ او

 

 ) ( ابن ) ( ابن    ) ( ابن                                                                         

 

مالحظة يمكن تسجيل البيانات للعم اوالعمة , الخال او الخالة االخ او االخت حسب اختالف 

 الحاالت  .

فرط انبساط المفصل البعيد لالبهام : يمكن دراسة نسبة وجود هذة الحالة في طالب  -2

 الشعبة بعد تسجيل البيانات في الجدول ادناه:

الطلبة الذين يمكنهم بسط  التسلسل
 اإلبهام

الطلبة الذين ال يمكنهم  المئويةالنسبة 
 بسط اإلبهام

النسبة 
 المئوية

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 انبساط اللسان الى الخلف -3

 نقطة إذن دارون -4


