
الصعوبات الصعوبات 

حدوث  حدوث  
االجھاضات  االجھاضات  
التلقائیة مما  التلقائیة مما  
یؤثر على   یؤثر على   
النتائج  النتائج  

اإلحصائیةاإلحصائیة

میل میل 
اإلنسان  اإلنسان  

إلى إخفاء   إلى إخفاء   
عیوبھ عیوبھ 
الوراثیةالوراثیة

صعوبة صعوبة 
التمییز بین  التمییز بین  
التشوھات  التشوھات  
المرضیة المرضیة 
والوراثیة  والوراثیة  

استحالة  استحالة  
القیام   القیام   

بتزاوجات بتزاوجات 
موجھةموجھة

 عدد   عدد  
الصبغیات  الصبغیات  

كبیركبیر

خصوبة ضعیفةـ خصوبة ضعیفةـ 

مدة مدة 
الحمل الحمل 
طویلةطویلة

 طول عمر   طول عمر  
الجیل الجیل 

والخصوبة  والخصوبة  
ضعیفةضعیفة

الوراثة الوراثة 
البشریةالبشریة



الحلول باستعمال

الخریطة الصبغیة شجرة النسب

الشذوذات الصبغیة آلیة االنتقال

مرتبطة بالجنس غیر مرتبطة بالجنس  

متنحي 
تختلف النتائج بین الذكور 
واإلناث وبین التزاوجین  

العكسیین

بنیویة  عددیة

في 
الصبغیات 
الالجنسیة

في الصبغیات 
الجنسیة

انتقال 
صبغي

انتقال 
عكسي

الحیاءة الجزیئیة

سائد

ینحدر 
المصاب  من 

ابوین 
احدھما 
مصاب

ینحدر 
المصاب  
من ابوین 

سلیمین

المرض یظھر 
عند الذكور 

فقط وكل ذكر 
مصاب ینحدر 
من أب مصاب

الصفة تظھر 
عند الذكور 

واإلناث البنت 
تشبھ األب  
والولد یشبھ 

األم 

المورثة 
محمولة على 

Yالصبغي 

المورثة 
محمولة على 

Xالصبغي 

TURNER
KLENEFELTER

DOWN

خلل في  
ل افصنا

الصبغیات إبان 
االنقسام 
االختزالي

انتقال  
بسیط 

عدم تغیر 
الذخیرة 
الوراثیة

تغیر 
الذخیرة 
الوراثیة

أعراض 
مرضیة

امشاج 
عادیة 
وغیر  
عادیة

ال 
أعراض 
مرضیة

امشاج 
عادیة 
وغیر  
عادیة



المرض متنحيالمرض متنحي••

البنت مصابةالبنت مصابة••

االب سلیماالب سلیم••

المرض غیر مرتبط بالجنس  المرض غیر مرتبط بالجنس  

المرض سائد المرض سائد ••

البنت سلیمةالبنت سلیمة••

االب مصاباالب مصاب••

المصاب المصاب 
ینحدر من ینحدر من 

ابوین ابوین 
سلیمینسلیمین

المرض متنحيالمرض متنحي

المصاب المصاب 
ینحدر من ینحدر من 

ابوین  احدھما ابوین  احدھما 
مصابمصاب

المرض سائد المرض سائد 

االبن یحمل صفة االم   االبن یحمل صفة االم   ••

البنت تحمل صفة االب   البنت تحمل صفة االب   ••
المرض یصیب الذكور    المرض یصیب الذكور    

فقط فقط 
نتائج التزاوجین   نتائج التزاوجین   

العكسیین مختلفة  العكسیین مختلفة  

المرض مرتبط بالجنس  المرض مرتبط بالجنس  

االب مصاب واألم سلیمة     االب مصاب واألم سلیمة     ••

البنات مصابات  البنات مصابات  ••

المرض سائد  المرض سائد  ••

االم مصابة واألب سلیم   االم مصابة واألب سلیم   ••

البنات سلیمات والذكور مصابین     البنات سلیمات والذكور مصابین     ••

 المرض سائد   المرض سائد  ••

المرض متنحيالمرض متنحي••

االم مصابةاالم مصابة••

االبن سلیماالبن سلیم••


