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 عة بنها جام

 كمية الزراعة 

 قسم الوراثة

 لرابعة/شعبة البيوتكنولوجي /وراثةنموذج اجابة امتحان /سيتولوجي ووراثة سيتولوجية/الفرقة ا

 4102/4102الفصل الدراسي االول 

 أجابة السؤال االول:

 -: Endoplasmic Reticulumالشبكة االندوبالزمية  /0

ىي نظام غشائي أو أنبوي يمتد في السيتوبالزم , مكونا شكال شبكيا بحيث يقسم السيتوبالزم إلي حجيرات 
وفجوات شبو مستقمة , تساعد عمي الفصل بين اإلنزيمات المتخصصة في أماكن تسمح ليا بالنشاط األيضي , 

في سيولة ويسر , وحتي اليحدث اختالط بين ىذه التفاعالت , مما  Substrateد التفاعل حيث تصل إلييا موا
 . Metabolic Pathwaysقد يؤدي إلي تعارض في المسارات األيضية 

 -أنواع الشبكة اإلندوبالزمية :

ذه يمكن تقسيم الشبكة اإلندوبالزمية إلي نوعين حسب ارتباط الريبوسومات عمي سطحيا حيث تسمي في ى
وعندما تخول الشبكة اإلندوبالزمية  Rough Endoplasmic Reticulumالحالة الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة 

 . Smooth Endoplasmic Retمن الريبوسومات .. يطمق عمييا الشبكة اإلندبالزمية الممساء 

ة والبروتينات الخاصة بأغشية تعتبر الشبكة الخشنة موقع بناء البروتين في الخمية , خاصة البروتينات اإلفرازي
الشبكة نفسيا . بينما تدخل الشبكة الممساء في عدد من التفاعالت البيوكيميائية , باإلضافة إلي التحوير 

 الكيميائي لبعض الجزيئات المنخفضة الوزن الجزيئي كما سيأتي بالتفصيل .

 وظائف الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة

 -بناء البروتين : .1

اإلندوبالزمية الخشنة بما تحتوية من ريبوسومات المركز الرئيسي إلنتاج البروتينات اإلفرازية , تعد الشبكة 
 وبروتينات األغشية المتكاممة والسطحية.
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 -معالجة وتعديل البروتينات : .2

ميا تقوم الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة بتحوير وتعديل بعض البروتينات اإلفرازية األولية , بحيث تساىم في تحوي
بإضافة , وذلك  Tertiaryمن الصورة األولية لسالسل متعدد الببتيد األولية إلي الصورة المعقدة الثالثية الفعالة 

لمقيام بوظائف محددة .  glycosylationروابط كبريتيدية . كما قد تقوم بعممية إضافة سكريات إلي البروتينات 
ويتم أيضا بعض التحميل الجزئي لسالسل متعدد البيتيد , حتي يكون الناتج النيائي الفعال بالطول المناسب 

لنشاطو , كما يحدث في بعض اليرمونات , حيث يكون بادئ اليرمون أكثر طوال من اليرمون النيائي , ويتم 
 . التخمص من الزيادة ببعض اإلنزيمات المحممة

 -وظائف الشبكة اإلندوبالزمية الممساء :

 تخميق الدىون  (1

إن المسئولية الرئيسية لمشبكة الممساء ىي بناء الدىون ونقميا . بالرغم من أن الشبكة الخشنبة قد تشاك في ىذه 
 الوظيفة .

 -الفعالة , مثل :بناء الكوليسترول واالسيترودات المختمفة كما يتم تحويميا إلي اليرمونات االستيرودية  (2
 البروجستيرون , والكورتيزونات بأنواعيا .

 -: Detoxificationإزالة السمية   (3

تتميز خاليا الكبد باحتوائيا عمي نسبة كبيرة من الشبكة الممساء , وىي تقوم بدور اساسي في إزالة سمية بعض 
 األدوية والعقاقير وغيرىا من السموم الكيميائية 

 -: Nucleosomeالنيوكميوسوم  /4

 String Ofأظيرت دراسات المجير اإللكتروني أن األلياف الكروماتينية تأخذ مظير الخيوط ذات الخرزات 
Beads  10, بحيث تمثل كل خرزة وحدة من الوحدات التركيبية األساسية لمكروماتين بنصف قطر مقدارةnm  ,

 . nm 2في حين أن الخيط الواصل بين الخرزات يكون بنصف قطر 

, وىو يتكون من وحدة أساسية , تسمي  Nucleosomeوقد أطمق عمي ىذه الوحدةالتركيبية اسم النيوكميوسوم 
 . h1وىستون  Linker, مع خيط د.ن.أ الرابط  Core Particleالمركزية  الحيبية
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زوج من القواعد النتروجينية من د.ن.أ ويختمف طول الخيط الرابط بين  222يحتوي كل نيوكميوسوم عمي 
ىو  H1زوجا . وقد يكون الدور الذي يقوم بو  42زوجا من القواعد بمتوسط  82النيوكميوسومات من صفر إلي 

وحدات من اليستونات , بمعدل زوج من كل  8ام ربط شريط د.ن.أ حول االسطوانة اليتسونية المكونة من إحك
  H4,H3,H2B,H2A -من :

 -: Core Particleحبيبة المب 

يتكون النيوكميوسوم من حبيبة المب , باإلضافة إلي د.ن.أ الرابط كما سبق القول , وتتكون حببية المب بدورىا 
زوجا  146يستونية الثماني السابقة , ممتفا حوليا من الخارج شريط من د.ن.أ طولو حوالي من الوحدات ال

 11حبيبة المب شكال شبو اسطواني بنصف قطر حوالي ( وتأخذ  12-9منالقواعد النتروجينية كما في شكل ) 
nm  6, وارتفاع حوالي nm  ا .لفة تقريب 1 3/4, ويمتف حوليا حمزون د.ن.أ المزدوج بمقدار 

 وعموما يعتبر النيوكميوسوم من الناحية العممية بمثابة الوحدة التركيبية األساسية لمكروماتين .

 مستويات الحمزنة في الكروموسومات ) من النيوكميوسوم إلي الكروماتيد (

 -: Solenoidالممف المولبي  .1

ال يمكن أن ينتج مرة تتابع خطي من  nm 22من المؤكد أن نصف قطر الميفة الكروماتينية ومقداره 
النيوكميوسومات الفردية المتتالية , بل ألبد أنو قد تمت درجة من الحمزنة لموصول إلي ىذا السمك . وقد تبين أن 

. تمتف فيو وحدات النيوكميوسومات  Solenoidالميفة الكروماتينية عبارة عن تركيب دقيق , يشبو الممف المولبي 
ستويين , المستوي األول , وفيو تصطف مجموعات من النيوكميوسومات المتالصقة بجوار في المولب عمي م

. أما  nm 12بعضيا , بحيث يكون سطحيا األممس موازيا لمحور الميفة , مما يؤدي إلي زيادة سمك الميفة إلي 
الخارجي من جية , المستوي الثاني فيتم فيو ترتيب النيوكميوسومات في نظام إشعاعي سداسي , حدوده السطح 

 والقمب الداخمي لمممف المولبي من جية أخري .

 -: Super Solenoidالممف المولبي الفائق التحمزن  .2

( التي  nm 12ىو تركيب مكون من ثالثة مستويات من الحمزنة والممفات , فيبدأ من ليفة النيوكميوسومات ) 
( , ثم يحدث تحمزن إضافي فائق , لنصل إلي الممف المولبي الفائق  nm 32تتحمزن لتكونالممف المولبي ) 

ألف  152( وتحتوي كل دورة من الممف الفائق التحمزن عمي 12-9) شكل  422nmالتحمزن بنصف قطر 
 زوج من قواعد د.ن.أ .
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 -: Chromatidالكروماتيد  .3

, مما يشير إلي  nm 1422ة إلي يصل نصف قطر الكروماتيد في كروموسومات اإلنسان الرطبة وغير المثبت
أن الممف المولبي الفائق التحمزن , لم يكن آخر المطاف في مستويات الحمزنة واالنضغاط , ولكن حدثت في 

الكروماتيد درجة انقباض والتفاف تعادل خمسة أضعاف الممف المولبي الفائق تقريبا , نتيجة حمزنة إضافية , أو 
 انثناء معينة . أو ميكانيكةميكانيكية انطباق ,

 -أنواع الميسوسومات : /3

 -: Lysosomesالميسوسومات ) األجسام الحالة ( 

وىي عبارة عن أجسام فجوية محددة بغشاء ومتعددة األشكال واألحجام , وتتميز باحتوائيا عمي عدد كبير من 
إنزيمات التحميل المائي  -إنزيما , مثل : 52إنزيمات التحميل المائي , والتي قد تصل إلي أكثر من 

األساسية لميسوسومات , ىي القيام لمكربوىيدرات , والسكريات , والدىون , والبروتينات وغيرىا , والوظيفة 
 . (PHS)وتحتاج في نشاطيا إلي وسط حامضي  Intracelular Digestionبعمميات اليضم داخل الخمية 

تمر الميسوسومات بمراحل عديدة أثناء قياميا بوظائفيا : لذلك تطمق عمييا مصطمحات : ترتبط بكل مرحمة من 
 -ىذه المراحل :

 -: Primary Lysosomeميسوسوم األولي ال (1

وىو الميسوسوم عند بدء إنتاجة في الخمية وقبل مشاركتة في أي نشاط فسيولوجي بالخمية , بحيث يكون محتواه 
 من اإلنزيمات كامال . ولم يستيمك بعد .

 -: Secondary Lysosomeالميسوسوم الثانوي  (2

مكن تقسيمة إلي نوعين الميسوسوم المختمط وىو الذي اشترك في نشاط ىضمي داخل الخمية , وي
Heterolysosome  ويطمق عميو أيضا فجوة ىاضمة ,Digestive Vacuole  وينتج ذلك إذا اندمج ,

, مصدره من خارج الخمية ودخل إلييا بعممية التخالء  Phagosomeالميسوسوم األولي مع جسم بمعمي 
, أو الفجوة البمعمية الذاتية  Autolysosmeالداخمي , أما النوع الثاني .. فيطق عميو الميسوسوم الذاتي 

AutoPhagic Vacuole . عندما يندمج الميسوسوم األولي مع مكونات الخمية الداخمية بغرض ىضميا 

 -: Residual Bodiesاألجسام المتبقية  (3
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وىي ما يتبقي من مواد غير ميضومة داخل الغشاء الميسوسومي بعد توقف النشاط اإلنزيمي . وقد تبقي ىذه 
األجسام لمدة طويمة داخل الخمية , مما قد يسبب بعض األعراض المرضية , نتيجة تراكميا في الخاليا , أو قد 

 ي .تمفظ إلي خارج الخمية فيما يعرف بالتخالء الخارج

 لسؤال الثانى

 -: Phagocytosisمعمة الب/ 1

أمكن التحقق من حدوث ظاىرة البمعمة في أنواع كثيرة من الخاليا واألنسجة . ففي الكائنات الوحيدة الخمية 
Protozoa  مثل األميبا تحدث البمعمة كجزء من النشاط العادي لمخمية األميبية . وفي الثديبات .. تسري الخاليا

والجياز الميمفاوي في جسم اإلنسان , كما تتوزع في أماكن ثابتو في  مع دوران الدم Phogocytesالبمعمية 
عمية الوحيدة النواة كثير من األعضاء وأنسجة الجسم . ومن أىم أنواع الخاليا البمعمية وأكثرىا انتشارا الخمية البم

Mononuclear Phagocyte  والتي تعرف عادة بالخمية البمعمية الكبيرةMacrophage . 

لماكروفاج في جميع أنسجة وأعضاء الجسم , خاصة في الكبد , حيث يوجد أعمي تركيز من ىذه الخاليا تنتشر ا
. والتي تعمل عمي تخميص وتنقية الدم من المواد الغريبة التي قد تصل إلي الجياز الدوري في أية نقطة سابقة 

من األنسجة حيث تقوم بعممية البمعمة ألي الكبد . كما توجد ىذه الخاليا في الطحال و العقد الميمفاوية وغيرىا 
 البكتيريا , والفطريات , والبروتوزوا  -جسم غريب ضار بالجسم مثل :

 -مكروفاج :

بيا عدد كبير من الميسوسومات والفجوات الغذائية في مراحل مختمفة من اليضم كما يتميز الغشاء البالزمي ليا 
لدم البيضاء النشطة في عممية البمغمة في الثدييات .وتعرف بكراتا وىناك نوع آخر من خاليا ابالمرونة التامة .

ويطمق عمي نوعي  Polymorphonuclear leukocytes (PMN)الدم البيضاء ذات النواة المتعددة األشكال 
نظرا لنشاطيا المستمر في عمميات البمعمة  Professional Phagocytesالخاليا ىذه خاليا البمعمة المحترفة 

. 

 نشاط االنجذاب الكيميائي , فإن الخاليا البمعمية تميل إلي الحركة العشوائية .

 -:Surface Recognitionتعارف األسطح 
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في موقع دخول المادة الغريبة . يحدث اتصال مادي مع الماكروفاج , حيث تستمر عممية االحتواء , ويتحكم في 
ومواقف المستقبالت الموجودة عمي سطح الخمية البمعمية . ويعد  ىذه المرحمة التفاعل الذي يتم بين المادة الغريبة

تعارف األسطح مرحمة ميمة جدا في عممية البمعمة , حيث البد أن تميز الخمية ىنا بين المادة الغريبة , والمواد 
 القوي -الذاتية الخاصة بالجسم نفسو . وتوجد قوي مختمفة تنظم عممية التعارف بين األسطح , أىميما :

الكيروستاتيكية التي تمعب دورا في بداية عممية التفاعل , حيث إنيا يمكنيا العمل من مسافات بعيدة نسبيا , 
قوي فان دير فالز , والتفاعل بين المواد  -بالمقارنة بالقوي األخري , ومن ناحية أخري . فإن عوامل مثل :

 طح , ولكن عمي مدي مسافات أقصر نسبيا .المحبة لمماء والكارىة لمماء . تساىم في عممية تعارف األس

 -دور األجسام المضادة في البمعمة :

تبين أنو إذا تم تحوير أسطح الخمية البمعمية ) الماكروفاج مثال ( أو الجسم الغريب المستيدف .. فإن ذلك يؤثر 
كراىية الجسم الغريب لمماء , تأثيرا كبيرا عمي عممية البمعمة , فقد وجد أن المعاممة بالمواد التي تساعد عمي رفع 

بالمقارنة بتمك الخاصة بخاليا البمعمة , أو زيادة السطح المحب لمماء في خمية البمعمة بالمقارنة بالجسم الغريب 
 تؤدي إلي زيادة معدل البعممة .

 ) وىي بروتينات موجودة في سيرم الدم ( Complementsوالمتممات  AntiBodiesوجد أن األجسام المضادة 
: أي "  Opsininsتقومان بدور في ىذا الشأن . وىناك نوع معين من األجسام المضادة , التي يطمق عمييا 

المجيزة لمطعام " تتفاعل بصفة خاصة مع البكتيريا ذات الكبسولة والمقاومة لمبمعمة , وتحيط بيا لترفع معدل 
نينات سطح البكتيريا المحب لمماء بطبقة كارىة التياميا بواسطة الخاليا البمعمية . ويتم ذلك بأن تبطن األوبس

 لمماء , مما يؤدي إلي تغيير في سطح التفاعل بين البكتيريا وخمية البمعمة , ويحفز عمي زيادة عممية اإللتيام .

 -: Engulfmentاالحتواء 

من االنغمادات سمسمة بمجرد أن يحدث االتصال بين الخمية البمعمية , والجسم الغريب وتتعرف عميو .. تبدأ 
غير العكسية في الغشاء البالزمي , تؤدي في النياية إلي نقل الجسم الغريب إلي الجية الداخمية من الغشاء 

البالزمي , مغمفا بحويصمة من الغشاء المقموب . وتعتمد ىذه العممية عمي الحركة التي تتم داخل السيتوبالزم في 
األقدام الكاذبة ميكانيكية عامة لحركة سطح الخمية , والتي تتم أثناء  المراحل األول لمبمعمة , كما يعتبر تكوين

الحركة العادية أو أثناء البمعمة . وتصاحب ىذا التغير الظاىري ) المورفولوجي ( تغيرات في تماسك السيتوبالزم 
(  Sol – Getتحت الغشاء مباشرة في المنطقة البارزة بو , فيما يعرف بعممية التحويل من سول إلي جيل ) 

 وتحدث لمنطقة القدم الكاذبة تغيرات تمثل تفاعل البممرة وانحالل البممرة لمبروتينات االنقباضية في الخمية .
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 التركيب الدقيق لمغشاء البالزمي

عمي الرغم من أن محاوالت عدة قد بذلت لمتعرف عمي التركيب الدقيق لمغشاء البالزمي , إن أن ىذا التركيب لم 
عن نموذجيما ,  Davsonودافسون  Danielli. عندما أعمن دانيمي  1935تتضح معاممة األولية إال في عام 

, والمغمفة من  Lipid Bilayerحيث قررا أن غشاء الخمية يتكون من طبقة مركزية من الدىن الثنائي الطبقة 
أعمي ومن أسفل بطبقة مستمرة من البروتينات الحبيبية ومن عيوب ىذا النموذج أنو فشل في تحديد سمك طبقة 

 الدىن المكونة لمغشاء .

 -جولجي :تركيب ومكونات جياز  /2

يختمف شكل جياز جولجي حسب نوع الخمية , فقد يبدو في بعض الخاليا مندمجا ومحدودا , بينما يظير في 
خاليا أخري شبكيا وممتدا , وقد يمثل مكانا محددا ومميزا فوق قمة النواة , أو قد يحيط بيا , أو يكون منتشرا في 

 إلي مئات األجيزة في الخمية الواحدة . السيتوبالزم , وقد يتراوح في العدد , من جياز واحد

ويمكن افتراض شكل نموذجي تركيبي لجياز جولجي حيث يسمي كل كيس مفمطح بالحوصمة أو الصيريج . 
وىو مصطمح  Dictyosomesويطمق أحيانا عمي رصة الصفائح اسم الجسيمات الشبكية , أو الدكتيوسومات 

 باتية .يطمق عمي جياز جولجي بأكممو في الخاليا الن

, ويحيط بالجسم الرئيسي ) الدكتيوسوم ( , ويرتبط بو عدد  20nmوتفصل بين وحدات الدكتيوسوم مسافة قدرىا 
من الحويصالت واألشكال األنبوبية المختمفة , وقد تكون تمك التراكيب الجانبية منفصمة تماما عن الدكتيوسوم 

 لثقوب المتخممة لجميع صفائح الدكتيوسومات .الرئيسي , ولكنيا تقع في مجالو , وقد يظير عدد من ا

يأخذ الدكتيوسيوم شكل رصة من األطباق , أو الصحائف التي قد تكون مفمطحة أو عميقة نسبيا حسب نوع 
الخمية . وليذه االنحناءات أىمية خاصة في وظائف الجياز , ففي الخاليا اإلفرازية مثل يكون جياز جولجي 

 -مركزية في السمسمة اإلفرازية كاآلتي :بمثابة حمقة اتصال وظيفية 

 الغشاءالبالزمي الحويصالت اإلفرازية جياز جولجي الشبكة اإلندوبالزمية

موقع جياز جولجي , واتجاه التفاعالت في السمسمة اإلفرازية ولجياز جولوجي وجو محدب  شكل الويمثل 
Convex و الوجو المكون متجو نحو الشبكة اإلندوبالزمية الخشنة , ويطمق عميForming Face  بينما يكون .

 في اتجاه سطح الخمية . Maturer Faceوالذي يسمي الوجو المطمق  Concaveالوجو المقعر
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 -: Robertson's Modelنموذج ربروتسون / 3

عن مفيومو لوحدة الغشاء  1959استفاد روبرتسون من صور المجير اإللكتروني لمغشاء البالزمي . وأعمن عام 
Unit Membrane  حيث حدد طبقة الدىن كالصفيحة ثنائية الجزيئاتBimolecular  بحيث تنظم الرؤوس ,
الطبقة الدىنية تحدد سمك طبقة الدىن  متجية إلي الداخل نحو مركز Hydrophobicالقطبية المحبة لمماء 

, سمك كل منيا  Continuous, وتحاط من أعمي ومن أسفل بطبقتين من البروتين المستمر  nm 3,5بحوالي 
2,2 NM  7,5مما يعطي سمكا كميا لمغشاء مقداره Nm  يعيب ىذا النموذج أنو لم يأخذ في االعتبار خواص

 ه عمي أن طبقة البروتين متصمة وغير مرنة .النفاذية والنقل خالل الغشاء وبإصرار 

 -: Singer And Nicolsonنموذج سنجر ونيكمسون 

, وقد أىذا  Fluid Mosaic Modelنموذجا أسمياه نموذج الفسيفساء السائل  1972وضع ىذان العالمان عام 
م في تقنيات دراسة تركيب في االعتبار عالقة تركيب الغشاء البالزمي بوظائفو مستعينين في ذلك بالتقدم الذي ت

, وأنيا  Globularووظائف الخمية ويتمخص ىذا النموذج في أن بروتينات الغشاء البالزمي من النوع الحبيبي 
تترد بين القطبية والالقطبية , وتكون مغمورة كميا أو جزئيا في طبقة مركزية سائمة من الدىن الثنائي الجزيئات . 

ل وحدات مفترقة ومستقمة وليست عمي شكل طبقة مستمرة ومتصمة , أي إن وتكون جزئيات البروتين عمي شك
ىذا النموذج يصور البروتينات كجزيئات مطورة أو سابحة في السائل الدىني , بحيث تسمح خاصيتا الحركة 

 زمي .والتركيب الحبيبي ليذه الجزيئات بالقيام بالتفاعالت الالزمة إلتمام نقل جزئيات معينة خالل الغشاء البال

التجزئة , والتشوه ,  -وقد أدت مرونة النموذج إلي أماكن تفسير كثير من الخواص الديناميكية لمغشاء , مثل :
 والنمو , ويعد ىذا النموذج األكثر قبوال حتي اآلن لشرح التركيب الدقيق لمغشاء البالزمي .

 السؤال الثالث 

1/ 

 -: Passive Transportالنقل السمبي 

, حيث يتم نقل مواد غير قطبية ) غير مشحونة (  Simple Diffusionويعتمد عمي خاصية االنتشار البسيط 
( وال  Downhillخالل الغشاء البالزمي من وسط أعمي تركيزا إلي وسط أقل تركيزا ) أي أسفل منحدر التركيز 

قل السمبي , أي الذي ال يتطمب استيالك يحتاج نقل مثل ىذه المواد إلي بذل طاقة . ومن ىنا جاءت تسميتو بالن
طاقة . وترجع قدرة الخمي عمي التمييز بين الجزيئات ذات األوزان الجزيئية المنخفضة . وتمك ذات األوزان 
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العالية القطبية بحيث تسمح بمرور األولي وتمنع مرور الثانية إلي وجود قنوات أو ثقوب محبة لمماء في الغشاء 
 يا الماء وبعض األيونات الصغيرة الحجم .البالزمي , يمر خالل

 -: Active Transportالنقل النشط 

يختص ىذاالنوع من النقل بحركة مرور األيونات والمواد خالل الغشاء البالزمي ضد منحدر التركيز 
, وذلك لمواجية  ATP" مما يتطمب بالضرورة استيالك طاقة مصدرىا  Up Hillالكيروكيميائي " صاعدا الجبل 

الجيد المطموب الحركة عكس اتجاه التركيز , توجد في غشاء الخمية أنظمة متخصصة في عممية النقل النشط 
مما يؤدي إلي تراكم أيوانات معينة بتركيز عال جدا عمي جانب واحد من الغشاء  ATPالمقترنة باستيالك طاقة 

ياية عمي جانبي الغشاء , وسوف تحت ظروف كيموفيزيائية معينة , بدال من أن يتساوي التركيز في الن
نستعرض بالتفصيل أحد ىذه األنظمة , وىي الخاصة بضخ أيونات الصوديوم إلي خارج الخمية , وفي الوقت 

 نفسو ضخ أيوانات البوتاسيوم إلي داخل الخمية نفسيا . ويقوم إنزيم الغشاء البالزمي .

 NA+,K+, AtpPase Pumpمضخة الصوديوم / البوتاسيوم / 

 -تنادزولف :/  2

( حالة طفل مصاب بتخمف عقمي , ومالمح غير طبيعية في شكل الوجو , وتشوة في قزحية 4-14يبين شكل )
( ) شكل  p 4 -, وقد نتج ذلك عن نقص جزئي في الذراع القصير لمكروموسوم رقم )  Iris Clobomeالعين 

. نتج ىذا الطفل عن والدين يحمالن  WolfSyndrome( يطمق عمي ىذه الحالة اسم تناذر ولف  14-5
كروموسومات طبيعية , ولذلك , فإن احتمال عودة ظيور ىذه الحالة في نسميما تكون منخفضة . ومن جية 

 9p( يحتوي جنيوم كل من الطفمين عمي تكرار جزئي في ) 5-14اخري نجد أنو في العائمة المبينة في شكل ) 
مما أدي إلي ظيور مالمح غير طبيعية في الوجة , وتخمف عقمي . كما تبين  ( ,10p( , ونقص جزئي في ) 

 ( 9: 12, إال أنيا تحمل انتقاال متوازنا ) Clinicalأن اميما طبيعية من الناحية الطبية 

 -:Prader-Willi Syndromeويمي  –تناذر برادار 

, حيث يكون الطفل ضعيف البنية , ويعاني  تظير األعراض المرضية ليذا التناذر في األطفال الحديثي الوالدة
العميا غير عادية , واألعضاء التناسمية الخارجية  من صعوبة شديدة في البمع . يتميز الوجو بالتفمطح , والشفة

ضامرا جدا , ومع تقدم عمر الطفل , تتحسن البنية الجسمانية , ويحدث ليم نيم شديد عمي الطعام , يؤدي إلي 
, ويكون  Almondالسمنة المفرطة , وتكون الجبية بارزة , مع ضيق الصدغين , وتأخذ الجفون شكال لوزيا 
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( يرجع السبب في ظيور ىذا  7-14ين , ويكون الفرد عادة مصابا يتخمف عقمي ) الشكل الكف والقدم صغير 
 15q11) عند  15%من األفراد المصابيين تتميز بوجود نقص في الكروموسوم رقم 52التناذر إلي أن حوالي 

 (7-14( كما في شكل )  13 –

 -:XXXY Klinefilter Syndrome,47تناذر كمينفيمتر / 3

, وترتفع النسبة بتقدم عمر األم عند الحمل , يزداد معدل اإلصابة  1222:  1يحدث في المواليد الذكور بنسبة 
 ( 1222/  12( , وفي الذكور الموجودة في مصحات التخمف العقمي )  1222/ 122)  في الذكور العقيمة

أثناء فحص العقم , نظرا ألن ىذا التاذر يعد من أكثر يمكن تشخيص أعراض اإلصابة في الفرد البالغ جنسيا 
م في اطول س 2أسباب ضمور الغدد التناسمية والعقم في الذكور . وتكون الخصيتان صغيرتان جدا ) أقل من 

( ,  Testosteroneكم تفشل في كم تفشل في فراز المعدل الطبيعي من ىرمون الذكورة ) في الفرد البالغ (
% Gynacomastia  (42 )حيث يؤدي ذلك إلي ضعف ظيور الصفات الجنسية الثانوية , وتضخم الثدي 

وتكون األطراف طويمة منذ مراحل الطفولة المبكرة , ونسبة المناطق العموية لممناطق السفمية لمجسم منخفضة 
 بشكل غير طبيعي 

 -: Beck with – Wiedermannويدرمان  –ر بيكوث ز تنا/ 4

( ,  11p15)  11ية ناتجة عن تكرار في منطقة صغيرة في الذراع القصير لمكروموسوم رقم وىو حالة مرض
% 92%( , وتشوه في المنطقة االمامية لجدار البطن ) Macro Glossia (92وأىم أعراضو :ضخامة المسان 

 Hemi , وزيادة غير طبيعية في الوزن عند الوالدة , ووجود أخاديد في شخمة األذن , وتضخم نصفي (
hypertrophy  (15 ( كما في شكل , ) %وقد يحدث نقص حاد في محتوي الجسم من السكر15-14 . ) 

 ) تناذر جاكوب ( XYY,47تناذر 

ناك عالقة بين بين المواليد الذكور , وال يبدو أن ى 122:  1يبغ معدل حدوث اإلصابة بيذا التناذر حوالي 
تكرار ظيور التناذر بين الذكور في السجون الخاصة باألفراد عمر اآلبار عند الحمل ومعدل اإلصابة . ويرتفع 

 122:  3( , وبين الرجال المتخمفين عقميا  1222:  22ذوي التخمف العقمي ) 

درجة أقل من الطبيعي ,  15-12ال توجد أعراض محددة ليذا التناذر , ولو أن معدل الذكاء منخفض بمعدل 
كما يمكن أن يتميز الفرد المصاب بسموك عدواني , وتعد ىذه أول مرة يتم فييا الربط بين السموك االجتماعي 

 والكروموسومات في اإلنسان .
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  Turner's Syndrome ( XO,45 )يرنر تتناذر 

ة أعمي بكثير عادة عند بدء تكون النسب 5222:  1يصل معدل حدوث ىذا التناذر بين مواليد اإلناث إلي 
 % من الحاالت المحتوية عمي التناذر يحدث ليا إجياض تمقائي .99الحمل , ولكن أكثر من 

تشمل األعراض  في الطفمة الحديثة الوالدة , ظيور ثنيات جمدية متعددة في الرقبة . وظيور انتفاخات ليمفاوية 
 سطحية تحت الجمد 

 

 

 


