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مقـــــــدمة 

واتر حدوث تعد االضطرابات الوراثية أكثر شيوعاً بكثير مما جرى تقديره؛ فت•
، 1000لكل 670االضطرابات الوراثية مدى الحياة بنحو 

إليها فقط، بل يضافاالضطرابات الوراثية المعهودة ال يشتمل هذا الرقم على •
شيوعاً اللذان هما السببان األكثرالسرطان واألمراض القلبية الوعائية أيضاً 

للوفيات في العالم

جم عن األمراض القلبية الوعائية، مثل التصلب العصيدي وفرط الضغط، تن•
.  تآثرات معقدة بين الجينات والبيئة

.(20-6) السرطان ناتجة عن تراكم الطفرات في الخاليا الجسديةأنواعمعظم•



مقـــــــدمة 



مقـــــــدمة 

من اإلجهاضات العفوية خالل األشهر المبكرة من الحمل % 50حوالي •
يكون لدى األجنة المجهضة شذوذات صبغية غير قابلة للكشف

حاً من الرضع المولودين حديثاً شذوذاً صبغياً واض% 1يبدي نحو •
عيانياً 

سنة مرضى خطير 25من األشخاص تحت سن % 5يحدث لدى نحو •
فية؟مترافق مع مكون وراثي هام؛ فكم هو عدد الطفرات التي تبقى مخ



Gregor Mendel established a controlled breeding plan to trace the transmission of simple traits using plants like the garden pea. (Reprinted with

permission from Brooker RJ: Genetics: Analysis & Principles, 3rd ed. New York: McGraw-Hill, 2008.)

“The Father of Genetics“ 



An overview of the functions associated with primary organelles in an animal cell
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Watson and Crick with a model of DNA. (b) Representation of exact spacing in a DNA double helix (a: Reprinted with permission from Hartwell LH, et al.

Genetics: From Genes to Genomes. 4th ed. New York: McGraw-Hill, 2010.)

1941 : GENES  CODE  FOR  PROTEINS 

1953 : DNA  DOUBLE   HELIX  STRUCTURE  

Nobel   Prize 1962
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Components of DNA and RNA nucleotides. Deoxyribose sugar differs from ribose in the absence of

oxygen ("deoxy") on the 2′carbon. Adenine, guanine, and cytosine are found in both DNA and RNA, but

uracil replaces thymine in RNA.



للصبغيات الطبيعيالنوويالنمط 



Preparation of a karyotype طريقة  دراسة الصيغة الصبغية



human genomeلمجين البشري ا

ثر من المجين البشري يرمز البروتينات، في حين أن أك% 2نحن نعرف اآلن بأن أقل من •

من الرواميز النوكليوتيدية blocksمن نصف المجين ال يمثل أكثر من قوالب أو لبنات 

. المتكررة التي ال تزال وظيفتها غامضة

فقط، ( 30000)كما كان من المستغرب أن نالحظ بأن عدد جينات اإلنسان هو ثالثون ألفاً •

.كما كان مقدراً حتى وقت قريب( 100000)وليس أكثر من مائة ألف 



تعبيرية  المورثة 

DNA

mRNA

Protein 

النسخ    

الترجمة 
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تعبيرية  المورثة 



Pedigree  شجرة العائلة
The family tree of genetics

Iraq - Erbil 2013
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الرموز المستخدمة في شجرة العائلة 



الرموز المستخدمة في شجرة العائلة 



Generations are identified by Roman numerals

I

II

III

IV

تنظيم  مخطط شجرة العائلة 



رموز  إضافية لشجرة العائلة 



ابريطانيفيالملكيةلألسرةالعائلةشجرةفيHemophiliaالناعورمرض

Pedigreeشجرة العائلة 



 Mutationsالطفرات

،DNAيمكن تعريف الطفرة بأنها تغير ثابت في الدنا •

االنتقال إلى النسل،  germ cells( الخاليا المنتشة)يمكن للطفرات التي تصيب الخاليا الجنسية •

جسدية بحيث تسبب أمراضاً وراثية، في حين ال يمكن للطفرات التي تصيب الخاليا ال

Somatic السرطانات أن تنتقل إلى النسل أو الذرية، وتسبب أمراضاً وراثية، إال أنها قد تسبب

. وبعض التشوهات



 Mutationsالطفرات  

:واستناداً إلى شدة التغير الوراثي، فإن الطفرة يمكن أن تصنف ضمن ثالث فئات•

لصبغيات، التي تتضمن فقداً أو كسباً في العدد الكلي لgenome mutationsالمجينيةالطفرات 1.

Trisomyأو ثالثية الصبغي Monosomyتؤدي إلى نشوء أحادية الصبغي بحيث 



الطفرات

chromosome mutationsالطفرات الصبغية 2.

. ي الصبغيعن تغير في ترتيب المادة الجينية، بحيث تؤدي إلى تغيرات بنيوية مرئية فتنجم 

الحياةغير متوافق مع البقيا أو معظمها بأن الطفراتوتتصف مثل هذه 

submicroscopic gene mutationsالطفرات الوراثية غير المرئية بالمجهر 2.

point mutationيؤدي إلى حدوث طفرة نقطية مما 



Translocationاإلزفاء 

ي آخر عن انتقال قطعة صبغية تابعة ألحد الصبغيات إلى صبغtranslocationينجم اإلزفاء •

 balanced reciprocalوينجم أحد أشكال اإلزفاء الذي يدعى باإلزفاء التبادلي المتوازن •

translocationمادة عن حدوث انكسار وحيد في كل من الصبغيين، ثم يحدث تبادل في ال

. الصبغية بين كال الصبغيين



Types of chromosomal rearrangements



:االضطرابات المندلية

.  يرعن طفرات تعبيرية في جينات أحادية كبيرة التأثالمندليةجميع االضطرابات تنجم •

ص هو قد ازداد بنسبة  عالية ، حيث يقدر بأن كل شخالمندليةمن المعروف أن عدد االضطرابات •

يرات حامل لخمسة الى ثمانية جينات مؤذية ، ومعظمها من النوع المتنحي ، لذلك ال تؤدي الى تأث

ظاهرة خطيرة 

:ثة نماذ إن الطفرات التي تصيب جيناً أحادياً أو مفرداً تتبع في انتقالها الوراثي أحد ثال•

autosomal dominantجسدي صبغي سائد 1.

autosomal recessiveجسدي صبغي متنح 2.

X-linkedمرتبط بالجنس 3.



:نماذج االنتقال في االضطرابات األحادية الجين

نتقالها الوراثي إن الطفرات التي تصيب جيناً أحادياً أو مفرداً تتبع في ا•
:أحد ثالثة نماذ 

autosomal dominantجسدي صبغي سائد 1.

autosomal recessiveجسدي صبغي متنح 2.

X-linkedمرتبط بالجنس 3.



   Autosomal dominantاالضطرابات الجسدية السائدة-1

حد أبأن االضطرابات الجسدية السائدة تتصف •

اب األبوين على األقل يكون مصاباً باالضطر

المرضي عادةً، 

أنه يصاب في هذا النموذ  كل من الذكور كما •

ى واإلناث، ويستطيع كالهما أن ينقل المرض إل

األبناء؛ فعندما يتزو  شخص مصاب من آخر

غير مصاب، فإن كل طفل يكون لديه احتمال 

. واحد من اثنين الكتساب المرض



:الصبغية الجسدية السائدةاالضطرابات 
االضطرابالجهاز

Hntington'sهنتنغتونداءالعصبي disease

neurofibromatosisالعصيالليفيالورام

myotonicالعصبيالتأترحثل dystrophy

tuberousالحدبيالتصلب sclerosis

polycysticالكيساتالمتعددةالكليالبولي kidney disease

familialالعائليالقولونيالسالئلداء(الهضمي)المعويالمعدي polyposis coli

hereditaryالوراثيةالحمرالكرياتكثرةللدمالمكون spherocytosis

Vonفيليبراندفونداء Willebrand's disease

Marfan'sمارفانمتالزمةالهيكلي syndrome

Ehlers-Donlosدانلوسـلرهإمتالزمة syndrome

osteogenesisالناقصالعظمتكون imperfect

achondroplasia(الغضروفيالتنسجعدم)

familialالعائليالدمكوليستيرولفرطاالستقالبي hypercholesterolemia

acuteالمتقطعةالحادةالبرفيرية intermittent porphyria



Autosomal recessiveاالضطرابات الصبغية الجسدية المتنحية-2

كبرى الوراثة الصبغية الجسدية المتنحية الفئة الوحيدة التعد •

دية وبما أن االضطرابات الصبغية الجس. المندليةلالضطرابات 

ع جيني في موضاألليلينالمتنحية ال تحدث إال عندما يكون كالً 

المح ، لذلك فإن مثل هذه االضطرابات تتميز بالمطافرينمعين 

:  التالية

الوالدين عادة، لكن يمكن أن يظهر traitتصيب الخلة ال (1)

بناء األالمرض عند 

مرض يملك األشقاء احتماالً بمقدار واحد من أربعة لإلصابة بال( 2)

(لكل والدة% 25أي أن خطر تكرر حدوث اإلصابة هو )

(3 ) ً يكون بدء ظهور المرض في وقت مبكر من الحياة غالبا



:المتنحيةالجسديةالصبغيةاالضطرابات
االضطرابالجهاز

cysticالكيسيالتليفاالستقالبي fibrosis

phenylketonuriaكيتونالفينيلبيلة

galactosemiaالدمفيالغاالكتوزوجود

homocystinuriaالهوموسيستينيةالبيلة

lysosomalاليحلوليةاالختزانأمراض storage diseases

-1تريبسينأنتي1ـألفاعوز Antitrypsin deficiency

Wilson'sويلسونداء disease

hemochromatosisالدمويةاألصبغةترسبداء

glycogenالغليكوجيناختزانأمراض storage diseases

sickleالمنجليالدمفقرالدموي cell anemia

thalassemiasالثاالسيميةأمراض

congenitalالخلقيالكظرتنسجفرطالصماوي adrenal hyperplasia

Ehlers-Danlosدانلوسـإيلرمتالزمةالهيكلي syndrome(األشكالبعض)

alkaptonuriaاأللكابتونيةالبيلة

العصبيالعضليالضمورحاالتالعصبي

Friedreich'sفريدرايخرنح ataxia

المنشأالنخاعيالعضليالضمور



(:بالجنس)االضطرابات المرتبطة بالصبغي إكس -3

xاضطرابات مرتبطة بالصبغي أكس هي •

.  متنحيةقد تكون سائدة أو •

ع في معظم أجزائه غير متشابه مYالصبغي يعد •

ةالطافر، وبذلك فإن معظم الجينات Xالصبغي 

مزاوجة على أالئلليس لها Xعلى الصبغي 

، لذا يقال عن الذكر بأنه فرداني Yالصبغي 

hemizygousالزيجوت



:Xإكسبالصبغيالمرتبطةالمتنحيةاالضطرابات

المرضالجهاز

Duchenneدوشيننمطمنالعضليالحثلالهيكليالعضلي muscular dystrophy

Hemophiliaالناعورالدموي

المزمنالحبيبيالورميالداء

فسفاتـ6ـالغلوكوزهيدروجيننازعةعوز

agammaglobulinemiaالدمغلوبولينغامافقدالمناعي

-Wiskottشآلدريـفيسكوتمتالزمة Aldrich syndrome

diabetesالتفهةالبوالةاالستقالبي insipidus

Lesch-Nyhanنايهانـليشمتالزمة syndrome

-fragileالهشxالصبغيمتالزمةالعصبي X syndrome





:ةاالضطرابات المترافقة مع طفرات في البروتينات البنيوي



:متالزمة مارفان

رات في هي اضطرابات يصيب النسج الضامة في الجسم، وتتظاهر بشكل رئيسي بتغي•
.الهيكل والعين والجهاز القلبي الوعائي

.تنتقل بوراثة صبغية جسدية سائدة•

ى تنجم متالزمة مارفان عن عيب موروث في بروتين سكري خار  خلوي يدع :اإلمراض•
التي microfibrilsهو المكون الرئيسي للييفات المكروية و(fibrillin-1)1الفبريلين ـ 

. تشكل المطرس خار  الخلوي للنسيج الضام

الستين ، حيث تترسب عليها طليعة اإلي(هيكل البناء)وتعمل هذه اللييفات مثل السقالة •
tropoelastin تشكل األلياف المرنة، مما يؤدي إلى  .

ي األبهر اللييفات المكروية منتشرة بشكل واسع في الجسم، إال أنها توجد بشكل غزير ف•
لعدسة العين، حيث تقوم بدعم العدسة لذا ciliary zonulesالهدبية الجسيماتواألربطة و

.فإن هذه النسج هي التي تصاب بشكل رئيسي في متالزمة مارفان



:متالزمة مارفان



:متالزمة مارفان



Ehler –Danlus  Syndrome   دانلوس -متالزمة أهلر

النسيج هي اضطراب وراثي في Ehlers Danlos Syndromeدانلوس-متالزمة إِهلرز•

 Edward)أدوارد أهلروأول من قام بوصفه طبيب الجلدية الهولندى, الضام

Ehlers)هنري دانلوس، ثم قام العالم الفرنسي1901عام (Henri-Alexandre 

Danlos) لذلك سميت الحالة بأسم هذين العالمين1908عامبشرح األسباب للمرض ،.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D8%A3%D9%87%D9%84%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1901
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%B3&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1908


Ehler –Danlus  Syndrome   دانلوس -متالزمة أهلر

منشأ سريريا  ووراثيا من مجموعة متغايرة الدانلوس–اهلرتتألف متالزمة  •
.يفي العيوب في تخلق الكوالجين اللمن االضطرابات التي تنجم عن بعض 

اثة جميع النماذ  الثالثة للوردانلوس-أهلريشمل طراز الوراثة غي متالزمة •
.المندلية

المفاصل مثل الجلد واألربطة و–كما هو متوقع ، فان النسج الغنية بالكوالجين •

دانلوس-اهلرهي األكثر إصابة في معظم أشكال –



Ehler –Danlus  Syndrome   دانلوس -متالزمة أهلر



:(EDS)دانلوسـلرهإمتالزماتتصنيف
العيوب الجينيةالوراثةالموجودات السريرية*دانلوسـلرهإمتالزماتنمط

ندباتوالمفصل،الجلدحركةفرط(الثاني/األول)الكالسيكية

التكدمسهولةضمورية،

,COL5A1سائدةجسديةصبغية COL5A2

معروفةغيرسائدةجسديةصبغيةخلوعألم،المفصل،حركةفرط(الثالث)الحركيةفرط

رحمي،أوشريانيتمزقرقيق،جلد(الرابع)الوعائية

يرةالصغالمفاصلحركيةفرطتكدم،

COL3A1سائدةجسديةصبغية

جنفمفصلية،رخاوةالتأثر،نقص(السادس)الحدابيالجنفيالنمط

عينيةهشاشةخلقي،

الليزيلهيدروكسيالزمتنحيةجسديةصبغية

يراتتغالمفصلية،للحركةشديدفرط(بأ،السابع،)المفصلفكك

تكدمجنف،خفيفة،جلدية

,COL1A1سائدةجسديةصبغية COL1A2

جلدية،رخاوةشديدة،جلديةهشاشة(جالسابع)الجلدهشاشة

تكدم

ينالكوالجطليعةببتيدازـNمتنحيةجسديةصبغية

ً EDSدانلوسـلرهإمتالزماتصنفت* .المتالزماتلتلكالسابقةالرقميةالمكافئاتالرومانيةاألرقامتمثلحيثالرومانية،باألرقامسابقا



:االضطرابات المترافقة مع عيوب في بروتينات المستقبالت
:فرط كوليستيرول الدم العائلي

، حيث ينجم عن "receptor diseaseمرض مستقبالت "فرط كولستيرول الدم العائلي هو •

 low-density)خفض الكثافة منطفرة في الجين المرمز لمستقبلة البروتين الشحمي ال

lipoprotein LDL)الذي يشارك في نقل الكوليستيرول واستقالبه  .

رض حدوث ونتيجة لشذوذات المستقبلة، يحدث ارتفاع في مستوى الكوليستيرول، مما يح•

.رالتصلب العصيدي المبكر، مع زيادة خطر احتشاء العضلة القلبية بشكل كبي



:االضطرابات المترافقة مع عيوب في بروتينات المستقبالت
:فرط كوليستيرول الدم العائلي



:االضطرابات المترافقة مع عيوب في اإلنزيمات

:اليحلوليةاالختزان أدواء •

يث ح« لجهاز الهضم داخل الخلية»الرئيسية المكونة ( الليزوزومات) اليحلوالتتعد •

hydrolytic enzymesالحلمهةتحتوي على مجموعة من إنزيمات 

:  مثال  هذه األمراض  •

، MG2السفينغوليةالشحاماتاكس الشكل األكثر شيوعاً من سـ تايداء 1.

BوAالنمطان : داء نيمان ـ بيك2.

غوشيهداء 3.



:االضطرابات الوراثية الخلوية التي تصيب الصبغيات الجسدية

(:متالزمة داون)21الصبغي تثلث •
متالزمة داون هي االضطراب األكثر شيوعاً بين االضطرابات الصبغية، وهي سبب•

لكل 1ة بحدود ويقدر معدل حدوثها بين المواليد في الواليات المتحد. رئيسي للتخلف العقلي
، أي أن عدد 21من المصابين تثلث الصبغي % 95ويكون لدى نحو . مولود700

47الصبغيات لديهم هو 

ميع والدا الطفل المصاب بوجود نمط نووي طبيعي لديهما، وهما طبيعيان من جويتصف •
.الجوانب

، حيث يحدث هذا االضطراب 21يمارس عمر األم دوراً كبيراً في حدوث تثلث الصبغي •
وبالمقابل، فإنه . سنة20من الوالدات الحية لدى األم األصغر من 1550إلى 1بنسبة 

.سنة45من الوالدات الحية لد ى األم بعمر أكثر من 25إلى 1يحدث بمعدل 



Down syndrome. (a) Typical facial features. (b) Eye showing Brushfield spots (small light colored spots

within the iris due to focal dysplasia of the connective tissue). (c) Single transverse palmar (simian)

crease. (d) Wide gap between first and second toes.





لجنسيةاالضطرابات الوراثية الخلوية التي تصيب الصبغيات ا

عيد تعد األمراض الوراثية المترافقة مع تغيرات في النمط النووي، على ص•
الصبغيات اتبزوغانالصبغيات الجنسية، أكثر شيوعاً بكثير من تلك المتعلقة 

.  الجسدية

ً )يتميز عدم التوازن • كثر قابلية في الصبغيات الجنسية بأنه أ( زيادة أو نقصانا
.  للتحمل من عدم التوازن المشابه في الصبغيات الجسدية



متالزمة كالينفلتر

 maleهو أنها قصور في الغدد التناسلية الذكرية كالينفلترأفضل تعريف لمتالزمة إن •
hypogonadism تحدث عندما يوجد اثنان أو أكثر من الصبغي ،X مع صبغي واحد أو أكثر

.  Yمن 

من الوالدات الحية للذكور؛ ويندر أن تشخص قبل 500لكل 1هذه الحالة عند نحو تحدث •
.البلوغ، ألن الشذوذ الخصوي ال يظهر إال قبل البلوغ بقليل

مميزة تتصف بزيادة طول المسافة بينbody habitusلدى معظم المرضى قامة جسدية يكون •
. الخمص وعظم العانة، مما يعطي للقامة مظهر الجسم الطويل

eunuchoidالمالمح المميزة أيضاً خلقة الجسم المخصي من • body habitus التي تتميز
غير وفقدان بالطول غير الطبيعي للرجلين وبالخصى الضامرة المترافقة غالباً مع قضيب ص
كري للشعر للخصائص الذكرية الثانوية التي تشتمل على الصوت األجش واللحية والتوزع الذ

.gynecomasita( ضخامة الثدي عند الذكر)الثندؤةفي منطقة العانة؛ كما يمكن أن تحدث 
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Young man with Klinefelter syndrome. Tall stature with "eunichoid habitus".
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(a) Karyotype 47, XXY. (b) Karyotype 48, XXXY. (Reproduced with permission of Warren G. Sanger, PhD, University of Nebraska Medical Center, Omaha,

Nebraska.)
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Karyotype 47, XYY. (Reproduced with permission of Warren G. Sanger, PhD, University of Nebraska Medical Center, Omaha, Nebraska.)



متالزمة تيرنر

ة عند ، وتتظاهر سريرياً بقصور الغدد التناسليXالصبغي عن أحادية تيرنرمتالزمة تنجم •

ً . أنثى من ناحية النمط الظاهري عند وهي تعد الشذوذ الصبغي الجنسي األكثر شيوعا

.من الوالدات الحية لإلناث2000لكل 1اإلناث، وذلك بمعدل حدوث يقدر بنحو 

ك ، وذلتيرنريمكن تمييز ثالثة أنماط من شذوذات النمط النووي عند مرضى متالزمة •

من المرضى، يوجد فقط كامل % 57باستخدام الطرق الجينية الخلوية المعهودة؛ ففي نحو 

، توجد %(14نحو )؛ وعند نحو ثلث البقية X ,45، مما يعطي نمطاً نووياً هو Xللصبغي 

، فيوجد عند المرضى %(29نحو )؛ أما عند الثلثين المتبقيين Xشذوذات بنيوية في الصبغي 

(. مزيفة)حالة فسيفسائية 
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Young girl with Turner syndrome; no appreciable dysmorphic features of Turner syndrome.



:الهشXمتالزمة الصبغي 
عند 8000لكل 1عند الذكور، و1550لكل 1الهش بنسبة Xمتالزمة الصبغي تحدث •

.  زمة داوناإلناث؛ وتعد السبب الوراثي الثاني األكثر شيوعاً للتخلف العقلي بعد متال

، لكنه يتميز بشذوذ جيني خلوي Xهذه المتالزمة بأنها اضطراب مرتبط بالصبغي تتصف •
1لعائلي ـ قابل للتحريض، مع طفرة غير اعتيادية في جين التخلف العقلي اXفي الصبغي 

familial mental retardation-1 (FMR1) .

جين ، فقد سمي مكان وجود الالطافرأن الصبغي يبدو مكسوراً عند موضع الجين وبما •
fragile siteبالموضع الهش 



الهشXبمتالزمة الصبغي 

IQالهش بأن لديهم تخلفاً عقلياً مع حاصل ذكاء Xيتميز الذكور المصابون بمتالزمة الصبغي •

؛ كما يتصفون بنمط جسدي ظاهري مميز يتضمن الوجه لطويل مع فك 60و20يتراوح بين 

صية ضخامة الخ)سفلي كبير وأذنين كبيرتين مقلوبتين للخار  وخصيتين كبيرتين 

macroorchidism ) ند بعض أيضاً عالمتدلي وقد يشاهد الصماُم التاجي التمدد، ومفاصل مفرطة

.  المرضى مقلداً أحد اضطرابات النسيج الضام

يفة ، ال تشاهد هذه المالمح وغيرها من الشذوذات الجسدية األخرى دائماً، كما أنها تكون خفولكن•

على األقل من % 90تماماً عند بعض المرضى، إال أن المظهر المميز الوحيد الذي يشاهد عند 

.الذكور المصابين في مرحلة ما بعد البلوغ هو ضخامة الخصية



الهشXبمتالزمة الصبغي 



Prenatal tests
تشخيص األمراض 

الوراثية

• Prenatal tests that are 
offered during genetic 
counseling include

• Ultrasound

• The maternal serum AFP

• Chorionic Villus sampling 
(CVS)

• Amniocentesis



تشخيص األمراض الوراثية

 prenatal chromosomeأن يقدم التحليل الصبغي السابق للوالدة يجب •
analysisدة نسل لكل المرضى الذين لديهم استعداد من الناحية الجينية الخلوية لوال

ى شاذ، حيث يمكن إجراء هذا التحليل على الخاليا المأخوذة عن طريق بزل السل
amniocentesis المشيمائيةالزغابات، أو على خزعةchorionic vilus

biopsyأو على دم الحبل السري ،  .

:هذا اإلجراء( دواعي استعمال)استطباباتأهم •
.trisomiesالصبغية التثلثاتبسبب زيادة خطر ( سنة34أكبر من )األم المتقدم عمر 1.

صبغيانقالب أو متبادل متوازن أو إزفاء إلزفاءالوالدين الحامل أحد 2.

.الوالدين الذي لديه طفل سابق مصاب باضطرابات صبغيةأحد 3.

.Xالوالدين الذي لديه اضطراب جيني مرتبط بالصبغي أحد 4.



التحليل الصبغي السابق للوالدة 
prenatal chromosome analysis



• Diagnostic Amniocentesis , Chorionic Villus Sampling (CVS) and 
Percutaneous Umbilical Cord Blood Sampling

Amniocentesis                          CVS Umbilical                   Cord Blood Sampling

Risk < 1 %                                      risk 1%                                risk >1%

14 weeks                                    9 - 10 weeks                         16 weeks

التحليل الصبغي السابق للوالدة 
prenatal chromosome analysis



postnatal chromosome analysisالتحليل الصبغي التالي للوالدة 

أهم لتحليل الصبغي التالي للوالدة عادة على لمفاويات الدم المحيطي؛ ويجرى 
:استطباباته مايلي

.الشذوذات الخلقية المتعددة1.

.التخلف العقلي أو التأخر النمائي غير المفسر2.

(.مثل وجود مالمح متالزمة داون)الشك بوجود اختالل في الصيغة الصبغية 3.

(.مثل متالزمة تيرنر)الشك بوجود شذوذ صبغي جنسي 4.

.الهشXالشك بوجود متالزمة الصبغي 5.

(.لنفي الشذوذ الصبغي الجنسي)العقم 6.

اإلجهاضات العفوية المتعددة7.




