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 املىطىع
 كالقىاة  الجسمفي املىجىدة القىىاث باوسداد وراسي واسؼ الاهدشار ًخميز مزض (mucoviscidose ) الكِسُت اللُفت مزض

اسُت و القىىاث الخىاسلُت  غلُظ  ًىجم هذا املزض غً مخاغ ًصبذ .و غيرها الصفزاء قىىاث ,الهىائُت القصباث, البىكٍز

ًترجب غً هذا الاوسداد مشاكل صحُت خؼيرة .وصػب الاػزاح فُػزقل الىظائف الخىفسُت و الهظمُت غىد الاوسان

ه الزائدت,ػزح مسخمز وصػب للمخاغ أزىاء السػال,اطؼزاب خؼير للهظم,الػقم,كالسػال الػمُق صػىباث ,سائل كٍز

غىد الفزد السلُم جملك ,ًـــــــــــــىجد غىد الاوسان ػبقت مً الخالًا املخاػُت حغؼي ألاغظاء مً الداخل. خادة في الخىفس

 و قىاة أخزي جمخص أمالح CFTRالخالًا املخاػُت قىاة جضخ أمالح الكلىر هدى الخارج و جدشكل مً بزوجين ٌسمى 

خم ػزخه خارجا أما غىد الفزد ,الصىدًىم  ت ٍو ىقل بسهىلت بىاسؼت أهداب خلٍى ًُ هذه املبادالث ججػل املخاغ سائل و 

املصاب فان قىاة الكلىر جخخفي أو جكىن غير وظُفُت لذلك ًتراكم ملح الكلىر في الخالًا فترجفؼ كمُت الصىدًىم املمخصت 

كه فُخجمؼ في (خسب قاهىن امليز)وبذلك ًخم سحب ماء املخاغ  فُصبذ املخاغ جاف و كشُف ال حسخؼُؼ ألاهداب جدٍز

ػُق غمل ألاغظاء  (.1الىزُقت )القىىاث و ٌسدها فخدشكل بؤرة ملخخلف الجزازُم َو

.  لشخص سلُم و آخز مصاب 7 للصبغي رقم CFTRالدسلسل الىُكلُىجُدي ملىرزت  (2)جمشل الىزُقت 

 . و ألاخماض ألامُيُتADNًبين الخىافق بين بػع رامشاث الـ  (3)جدول الىزُقت 

 
اث الىمؽ الظاهزي ملزض اللُفت الكِسُت للشخص املصاب - 1  .(دول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ج)اسخخزج خصائص مسخٍى

مشل السلسلت البُبخُدًت املزكبت غىد كل مً الشخص السلُم و الشخص  (3 و 2)باالسخػاهت بمػؼُاث الىزُقخين - 2-

. املصاب زم قارن بُنهما

.  زم اسخيخج بدقت سبب مزض اللُفت الكِسُتCFTRقارن بين ألُلي املىرزت املسؤولت غً جزكُب بزوجين - 3-

 كُف وسمي الظاهزة الىاجمت غً هذا الخغُير ؟غزفها -4-

 .ما غالقت الىمؽ الظاهزي بالىمؽ الىراسي- 5-
 

 املىطىع
  الجسمفي املىجىدة القىىاث باوسداد وراسي واسؼ الاهدشار ًخميز مزض (mucoviscidose ) الكِسُت اللُفت مزض

اسُت و القىىاث الخىاسلُت   ًىجم هذا املزض غً مخاغ .و غيرها الصفزاء قىىاث ,الهىائُت القصباث, كالقىاة البىكٍز

ًترجب غً هذا الاوسداد مشاكل .غلُظ وصػب الاػزاح فُػزقل الىظائف الخىفسُت و الهظمُت غىد الاوسانًصبذ 

ه ,ػزح مسخمز وصػب للمخاغ أزىاء السػال,اطؼزاب خؼير للهظم,الػقم,صحُت خؼيرة كالسػال الػمُق سائل كٍز

غىد ,ًـــــــــــــىجد غىد الاوسان ػبقت مً الخالًا املخاػُت حغؼي ألاغظاء مً الداخل. صػىباث خادة في الخىفس,الزائدت

 و قىاة CFTRالفزد السلُم جملك الخالًا املخاػُت قىاة جضخ أمالح الكلىر هدى الخارج و جدشكل مً بزوجين ٌسمى 

خم ػزخه ,أخزي جمخص أمالح الصىدًىم  ت ٍو ىقل بسهىلت بىاسؼت أهداب خلٍى ًُ هذه املبادالث ججػل املخاغ سائل و 

خارجا أما غىد الفزد املصاب فان قىاة الكلىر جخخفي أو جكىن غير وظُفُت لذلك ًتراكم ملح الكلىر في الخالًا فترجفؼ 

فُصبذ املخاغ جاف و كشُف ال حسخؼُؼ (خسب قاهىن امليز)كمُت الصىدًىم املمخصت وبذلك ًخم سحب ماء املخاغ 

ػُق غمل ألاغظاء كه فُخجمؼ في القىىاث و ٌسدها فخدشكل بؤرة ملخخلف الجزازُم َو  (.1الىزُقت )ألاهداب جدٍز

.  لشخص سلُم و آخز مصاب 7 للصبغي رقم CFTRالدسلسل الىُكلُىجُدي ملىرزت  (2)جمشل الىزُقت 

 . و ألاخماض ألامُيُتADNًبين الخىافق بين بػع رامشاث الـ  (3)جدول الىزُقت 

 
اث الىمؽ الظاهزي ملزض اللُفت الكِسُت للشخص املصاب - 1  .(دول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفي ج)اسخخزج خصائص مسخٍى

مشل السلسلت البُبخُدًت املزكبت غىد كل مً الشخص السلُم و الشخص  (3 و 2)باالسخػاهت بمػؼُاث الىزُقخين - 2-

. املصاب زم قارن بُنهما

.  زم اسخيخج بدقت سبب مزض اللُفت الكِسُتCFTRقارن بين ألُلي املىرزت املسؤولت غً جزكُب بزوجين - 3-

 كُف وسمي الظاهزة الىاجمت غً هذا الخغُير ؟غزفها -4-

 .ما غالقت الىمؽ الظاهزي بالىمؽ الىراسي- 5-
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 1-  

اث  شخص مصاب املسخٍى

 

 املسخىي الػظىي 

اسُت و القىىاث الخىاسلُت  الجسمفي املىجىدة القىىاث باوسداد  القصباث,  كالقىاة البىكٍز

  .و غيرها الصفزاء قىىاث ,الهىائُت

ػزح مسخمز وصػب للمخاغ أزىاء ,اطؼزاب خؼير للهظم,الػقم,سػال غمُق-

ه الزائدت,السػال  صػىباث خادة في الخىفس,سائل كٍز

كه فُخجمؼ في القىىاث  املسخىي الخلىي  الخالًا املخاػُت جفزس مخاغ جاف و كشُف ال حسخؼُؼ ألاهداب جدٍز

 و ٌسدها

ئي  غير مىجىد أو غير وظُفي  CFTRبىجين  املسخىي الجٍش

2-  

 

 : املقارهت

 و املخمشل في الفُلين 6السلسلت البُبخُدًت غىد الشخص السلُم و املصاب مخمازلت لكً جم خذف الحمع ألامُني رقم 

 .أالهين غىد الشخص املصاب

 :املقارهت- 3-

غىد الشخص ( AAA  )6جم خذف الزامشة رقم  غىد الشخص السلُم و املصاب مخمازلت لكً جم خذف ADNسلسلتي 

 املصاب

 ٌػىد سبب املزض الى خدور ػفزة سمدذ بدذف زالزت قىاغد آسوجُت

:املقارهت-4  

  هي الؼفزةالظاهزة الىاجمت غً هذا الخغُير

 ADNالؼفزة هي كل خلل ًددر غلى مسخىي 

 (صفت)جمً ظاهزي -----------بزوجين---------(مىرزت)همؽ مىرسي - 5

 

1-  

اث  شخص مصاب املسخٍى

 

 املسخىي الػظىي 

اسُت و القىىاث الخىاسلُت  الجسمفي املىجىدة القىىاث باوسداد  القصباث,  كالقىاة البىكٍز

  .و غيرها الصفزاء قىىاث ,الهىائُت

ػزح مسخمز وصػب للمخاغ أزىاء ,اطؼزاب خؼير للهظم,الػقم,سػال غمُق-

ه الزائدت,السػال  صػىباث خادة في الخىفس,سائل كٍز

كه فُخجمؼ في  املسخىي الخلىي  الخالًا املخاػُت جفزس مخاغ جاف و كشُف ال حسخؼُؼ ألاهداب جدٍز

 القىىاث و ٌسدها

ئي  غير مىجىد أو غير وظُفي  CFTRبىجين  املسخىي الجٍش

2-  

 

 : املقارهت

 و املخمشل في الفُلين 6السلسلت البُبخُدًت غىد الشخص السلُم و املصاب مخمازلت لكً جم خذف الحمع ألامُني رقم 

 .أالهين غىد الشخص املصاب

 :املقارهت- 3-

غىد الشخص ( AAA  )6جم خذف الزامشة رقم  غىد الشخص السلُم و املصاب مخمازلت لكً جم خذف ADNسلسلتي 

 املصاب

 ٌػىد سبب املزض الى خدور ػفزة سمدذ بدذف زالزت قىاغد آسوجُت

:املقارهت-4  

  هي الؼفزةالظاهزة الىاجمت غً هذا الخغُير

 ADNالؼفزة هي كل خلل ًددر غلى مسخىي 

 (صفت)جمً ظاهزي -----------بزوجين---------(مىرزت)همؽ مىرسي - 5
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