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القسم الثالث
الكروموسومات 
الوراثة البشرية

Abood
Grade12files 



الفكرة الرئيسة
.يمكن دراسة الكروموسومات باستخدام النمط النووي

النمط النووي ـ القطع النهائية ـ عدم انفصال الكروموسومات 

ب بها ربما ال تستطع اللع*إذا فقدت إحدى قطع األلعاب الضرورية لعمل لعبة ما 

.  ألن القطعة المفقودة مهمة

.للكروموسوم المفقود تأثيًرا قويًّا في الكائن الحي :وأيًضا



:النووي   النمط 
رةقصيالكروموسومات المتشابهة في صورة أزواج تترتب فيها صورة مجهرية هي -1
االستوائير الطوأثناءفيشقيقينكروماتيدينمنمكونً ويصبحكروموسومكليتكثف-2

المتساوي االنقسام من 
:زوًجا من الكروموسومات 23يحوي كل منهما-3
وهي متطابقةزوًجا22الكروموسومات الجسمية عددها .1
وغير متطابق فى الذكر–متطابق في األنثى 1زوجكرموسومات جنسية عددها .2





:يحدث عدم انفصال الكروموسومات في**
(الثاني–األول ) االنقسام المنصف

ماتاألمشاج الناتجة ال تحصل على العدد الصحيح من الكروموسو

:  عند تخصيب هذه األمشاج مع مشيج آخر-
ثالثي المجموعة )3n(2n+1) ينتج  نسخ إضافية .1

(الكرموسومية
أحادي المجموعة )1n  ( 2n-1)ينتج نسخ ناقصة.2

الكرموسومية

:تصور مفهوم عدم االنقسام  



(:البله المغولي)أعراض اإلصابة  بمتالزمة داون 



X0+44:متالزمة ترنر

http://3.bp.blogspot.com/-8z1cDlICFQM/Ur06ONEX0cI/AAAAAAAAAU0/hmcXv_9fkD4/s1600/%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%86%D8%B13.jpg


45 47 47 46 47 45 46 عدد 
الكرموسوما

ت

- - 1 - 2 - 1 عدد 
بارجسم

متالزمة ترنر.1
متالزمة كلينفلتر.2
Xغياب الكرموسوم .3

:حددي الطراز الجيني للحاالت الوراثية التالية
:تكون أمشاج طبيعية

44+x0

44+xxy

44+0y



عدد ةالوراثيةالحال
الكروموسومات

التركيب 
الكروموسومي

منينتج 
ةبويض

مع
حيوان منوى

عدد 
اجسام بار

االعراض

طبيعى    _XY22+X22+Y+ 4644ذكر عادى 
طبيعى XX22+X22+X1+ 4644انثى عاديه

XXY22+XX+ 4744ر كالينفلت

ةبويضة شاذ
22+Y1 ة التناسليذكر عقيم اعضاؤه

والثدى انثوى بعض ضامره 
الشىء

X22 +0+ 4544تيرنر 
ةبويضة شاذ

22+X_   خلف انثى ال تصل للبلوغ ولديها ت
عقلى 

ه ذكر ضيق العينين وبهما ثني_XY23 +X22 +Y+ 4745ذكر داون 
للداخل ويسمى المغولىةجلدي

نيه العينين وبهما ثةضيقانثى XX23+X22+X1+ 4745انثى داون 
للداخل وتسمى المغولىةجلدي

أنثى شبه 
سليمة 

4744 +XXX22+XX

ةبويضة شاذ
22+X2 ةعاديشبه انثى

ذكر شبه 
سليم 

4744+XYY22+X22+YY

حيوان 
منوي شاذ

شبه عادي ذكر    _



ية الوراثما العدد الكلي للكروموسومات في األشخاص المصابون باالختالالت *
:التالية

متالزمة داون.1
متالزمة ترنر.2
متالزمة كلينفلتر.3
أنثى شبه سليمة.4
ذكر شبه سليم.5

النمط النووي لبعض االختالالت الوراثية



أسم 
المرض

متالزمة داون
متالزمة كالينفلترمتالزمة تيرنز"البالهة المنغولية " 

أين يحدث

( إناث + ذكور ) 
مـــــن 800:1بنســـــبة يحـــــدث 
ـــد ـــع-موالي ـــر األم تم ـــدم عم ق

% 6تزداد

الذكور فقطاإلناث فقط 

أعراض 
اإلصابة 
بالمرض

مميزة للوجهخصائص-1
عقليتخلف-2
قصيرقوام-3
قلبيةاضطرابات-4

(يمةعق) الجنسيإلى النضج التصل -1
قصيرة -2
.تأخر عقلي -3
.دورة الطمث اختفاء -4

ال يصل إلى النضج -1
(عقيم)الجنسي

السبب

إلىزيادة عدد الكروموسومات 
،كروموسوم 46بدالً من 47

من 21رقم حيث يحتوي الزوج 
الكروموسومات الجسدية على

2كروموسومات بدالً من 3

نقـــص عـــدد الكروموســـومات حيـــث 
كروموســوم ، 46بــدالً مــن 45يكــون 

Xحيــث يختفــي أحــد كروموســومي 

في الـزوج الجنسـي أثنـاء االنقسـام
االختزالي

Xنتجت بويضـة بـدون كروموسـوم ) 

( Xوخصبها حيوان يحمل 
بـدالً مـن XOويكون تركيبهـا الـوراثي 

XX

إلـى الكروموسـومات زيادة عـدد 
،كروموسوم 46بدالً من 47

كروموسـوم واحـد في و الزيادة 
فــي الكروموســومات الجنســية 

بـدالً XXYفيكون تركيبه الـوراثي 
. XYمن 



الجنينىالفحص 
:الجنينيالفحصإلىاللجوءأسبابهيما

عينةموراثيةاختالالتيحملونقدأنهمفييشكوناألزواج.1

نينالعمرلمعرفةالحالةالكروموسوميةلجفيالكباراألزواج.2
























