
This information (11) on Fragile X syndrome is in Arabic

 الھشةXمتالزمة 
باالنجلیزیة) Fragile X syndrome)

 الھشة؟Xما ھي متالزمة 

تحدث بشكل أكثر انتشارا . المتسببة في مشاكل التعلمة ھي أكثر األسباب المعروفة  الو راثی الھشةXمتالزمة 
في المعتاد یصاب .إنھا تتسبب في عدد كبیر من المشاكل التى تتعلق بالتعلم والسلوك.لبناتبین الصبیة عن ا

.الصبیة بشكل أكثر حدة عن البنات

 الھشة الطفل؟Xكیف تصیب متالزمة 

 الھشة تقریبا یعانون من درجة ما من صعوبة في التعلم تتراوح بین خفیفة Xكل األوالد المصابین بمتالزمة 
 یتمتعون بذكاء عادي لكن ما (chromosome) الھش Xمعظم الفتیات والسیدات اللواتي بھن كروموزم .لشدیدة

في معظم الفتیات والسیدات المصابات ھذه المشاكل في التعلم خفیفة أو .یقرب من ثلثھن لدیھن مشاكل في التعلم
.متوسطة، لكن في بعض األحیان تكون شدیدة

. تشمل التأخر و التلعثم في الكالم و تطویر اللغة الھشةXمتالزمة  یعانون من مشاكل أخرى في األطفال الذین
الكثیر من .بعض األطفال والكبار یعانون من مشاكل مثل السلوك المتكرر، قلة االنتباه ضعیف و نشاط ذائد

عاش خافق  ، مثل تواصل ضعیف للعینان، ر(autism)المصابین من األطفال یظھر علیھم صفات الفصم الذاتي 
بعض األطفال والكبار یتطور معھم الصرع .للید، قلق اجتماعي، خجل غیر عادي و اإلصرار على الروتین

)(epilepsy.

 تشمل رأس كبیر نسبیا، وجھ طویل بأذنین بارزتین و فك ضخم،  الھشةXمتالزمة السمات الجسمانیھ المرتبطة ب
ص في الصفات الجسمانیة الواضحة یؤدي إلى تشخیص ناقص ھذا النق.لكن ھذه الصفات نادرا ما تكون واضحة

.أو متأخر

 الھشة؟Xما الذي یتسبب في متالزمة 

، االضطرابات الجینیة سببھا تغیر جین أو أكثر من الجینات (genetic) ھي اضطراب جیني  الھشةXمتالزمة 
(genes)،

ما ھي الجینات؟

لدینا اآلالف .، تحتوي كل خلیة على مجموعھ كاملة من الجینات(cells)تتكون أجسامنا من مالیین من الخالیا 
الجینات تعمل مثل .نحن نرث نسختین من معظم الجینات، واحدة من األم وواحدة من األب.من الجینات

أي تغییر في ھذه التعلیمات یسمى تبدل .مجموعھ من التعلیمات، تتحكم في نمونا وطریقة عمل أجسامنا
(mutation))في أي )التغیر(التبدل .یمكن أن یوقف الجین من العمل بشكل سلیم)أو التغیر(التبدل ).أو تغیر

.الجینات مسؤولھ عن الكثیر من سماتنا، مثل لون عیوننا، نوع الدم والطول.جین قد یتسبب في اضطراب جیني
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 الھشة؟Xما ھو الخطاء الموجود في الجین الذي یتسبب في متالزمة 

یحتوي ھذا الجین على بیانات یحتاجھا .FMR1إنھ یسمى .  معروف الھشةXمتالزمة  الذي یتسبب في الجین
.قد ال یستلم العقل المعلومات التي یحتاجھا، أو قد یتلقى معلومات خطأ)تغیر(إذا كان الجین بھ تبدل .عقلنا

  لدیھم تغیر  الھشةXمتالزمة انون من األشخاص الذین یع. الھشةXبمتالزمة یتسبب ذلك في المشاكل المرتبطة 
. الھشX، جین FMR1في )تبدل(

، الرمز موجود في شكل الكیماویات التي (code)رمزتحتوي الجینات على بیانات یستخدمھا الجسم في شكل 
ون في الناس الذین یعان. العادي یتكرر جزء صغیر من ھذا الرمز عدة مرات الھشXفي بدایة جین .تصنع الجین

،)(repeats)لدیھم تكرارت أكثر( یصبح ھذا الجزء المتكرر من الجین أكبر من الحجم الطبیعي  الھشXمن 
إذا كان حجم ھذا التوسع كبیر .، ألن جزء من الجین قد توسع أو أصبح أكبرحجما(expansion)یسمي ذلك توسع 

. الھشXجدا، فھو یتدخل في التعلیمات الجینیة العادیة ویؤدي إلى 

.یختلف حجم التوسع

من التكرارات في بدایة جین 60األطفال حتى FMR1 الیعانون من متالزمة Xویكون  الھشة  
. عاديلدیھمFMR1جین

 من التكرارات ال یعانون من متالزمة 200 حتى 60األطفال من Xلكن یقال أنھم یحملون تبدل  الھشة ،
.(premutation)مسبق 

من التكرارات یعانون من متالزمة 200كثر من األوالد الذین لدیھم أ Xھؤالء األوالد یسوف . الھشة
 من التكرارات یسمى 200التوسع الكبیر ألكثر من .یعانون من بعض المشاكل المبینة في ھذا البیان

.تبدل كامل

 الفتیات اللواتي لدیھن تبدل كامل قد یكون لدیھن متالزمةXكل أقل من  الھشة ولكن قد یكون لدیھن مشا
.المصابین من األوالد

 الھشة في األوالد أكثر من الفتیات؟Xلماذا تنتشر متالزمة 
نرث مجموعھ من .والدینانحن نرث كروموزوماتنا من . من الكروموزومات في كل خلیة46دیھلكل منا ,عادة
 یكون لدینا مجموعتین بذلك. من الكروموزومات من والدنا23 من الكروموزومات من أمنا ومجموعھ من 23
بدایة من الكروموزومات ,یتم ترقیم الكروموزومات طبقا لحجمھم. زوجا23 أو ، من الكروموزومات23من 

من الكروموزومات یسمى كروموزومات الزوج المتبقي .22، حتى كروموزوم 1األكبر حجما كروموزوم 
sex)جنسیة  chromosomes).

 كروموزوم، وھما Y كروموزوم  و اآلخر اسمھ Xجنسیة، أحدھم یسمى ال ھناك نوعان من الكروموزومات ال
ترث األنثى كروموزم .(XX) كروموزومات Xاإلناث لدیھن اثنان من .یتحكمان في كون الشخص ذكر أو أنثى

X واحد من أمھا و واحد كروموزم Xلدى الذكور كروموزوم واحد.  من والدھاXو آخر Yكروموزوم(XY).
. من والدهYمن أمھ و كروموزوم Xالذكر كروموزوم یرث 

تحت المھجر یبدو كروموزوم .Xیقع على مقربة من نھایة كروموزوم  الھشةXمتالزمة في الجین الذي یتسبب 
X لشخص بمتالزمة Xھكذا حصل االضطراب على اسمھ. الھشة و كأن طرفھ قد انكسر ومعلق.
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 الھشة Xإذا كانت واحدة من جینات . الھشX و بالتالي نسختان من جین Xومات كروموزاثنان من البنات لدیھن 
ھذا یعني أن .لفتاة بھا تبدل كامل و ال تعمل بشكل سلیم، اآلخر وھو نسخة عادیة من الجین یمكن أن تعوض ذلك

X لدیھم كروموزوم على العكس، ألن األوالد).تبدل( الھش بتغیر Xالبنات قد تتم حمایتھن من بعض ثأثیرات جین 

 الھش الخاص بھم، لن یعمل الجین بشكل Xفي حالة وجودتبدل كامل لجین . ھش واحدXواحد لدیھم كذلك جین 
. ھش آخر لتعویض ذلكXسلیم وال یوجد أي جین 

 الھشة ؟Xكیف تتم وراثة متالزمة 

Xب أحد األطفال بمتالزمة  تواجھ مشكلة إنجا الھشXجین  من التكرارت في 60أي سیدة لدیھا أكثر من 

، لكن یحملن التبدل المسبق أو تبدل  الھشةXیشمل ذلك السیدات اللواتي لم یصبن أنفسھن بمتالزمة .الھشة
.كامل

. الھشةXرجل یحمل التبدل المسبق یواجھ خطر ضئیل في انجاب أحد األطفال بمتالزمة 

عدد التكرارات . غیر مستقر عند مروره بواسطة األمھو)تبدل( بالتغیر  الھشXسبب ذلك ھو أن جزء من جین 
ألسباب لیست مفھومھ بالكامل، ھذا غیر ممكن حصولھ إذا .یمكن أن تكون أعلى في الطفل عن كونھا في األم

.كان الوالد یحمل التبدل المسبق

؟ الھشةXسوف ینجب طفال بمتالزمة )تبدل( بتغیر  الھشXھل األم أو األب الذي یحمل جین 

:یعتمد ذلك على ثالثة أشیاء

كم عدد التكرارات التي تنتقل للطفل.

 ما إذا كان الشخص المصاب بجینX الوالد أو )سواء تبدل مسبق أو تبدل كامل(الھش مع التغیر
.الوالدة

 أي نوع من كروموزومX ینتقل من األم التي بھا جین Xالتبدل(الھش مع التغیر.(

. ھي تأمل اآلباء واألمھات كل منھم على انفرادأسھل وسیلة لفھم ذلك
)1ھذه المعلومة موجزة أیضا في الصورة (

)(transmitting)یعرف أیضا بذكر بنقل  طبیعي (األب الذي یحمل تبدل مسبق

 لن یصاب أي من أوالده ألنھم یرثون منھ كروموزومYموزوم و، لیس كرX.

بمتالزمة في مواجھة خطر اإلصابة )بناتھ(سیصبحن .مسبقكافة بناتھ سوف یرثن منھ التبدل الX

.الھشة

الرجل الذي بھ تبدل كامل
 ھؤالء الرجال مصابون بمتالزمةXانھ من غیر المعتاد بشكل كبیر أن ینجب الرجال المصابون . الھشة

. الھشةXبمتالزمة 
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النساء اللواتي یحملن تبدل مسبق

.، یتعرضون لخطر وراثة التبدل المسبق منھا2 في كل 1، أو %50صة كل طفل من أطفالھا أمامھ فر

 إذا ورث أطفالھا التبدل المسبق، وإذا انتقل التبدل المسبق منھا لھم بدول تغیر، إذن ھؤالء األطفال
. الھشةXلن تنتقل لھم متالزمة )ذكور أو إناث(

،سوف یرث الطفل التبدل الكامل، إذا كان الطفل إذا توسع التبدل المسبق لتبدل كامل عند انتقالھ من األم 
. الھشةXبمتالزمةإذا كان المولود فتاة قد تصاب . الھشة Xذكرا سوف یصاب بمتالزمة 

األم التي تحمل تبدل كامل

.، یتعرضون لخطر وراثة التبدل الكامل منھا2 في كل 1، أو %50كل طفل من أطفالھا أمامھ فرصة 

تبدل الكامل سوف یصاب بمتالزمة إذا ورث الولد الXالھشة .

 إذا ورثت االبنة التبدل الكامل قد تصاب بمتالزمةXالھشة .

Xسوف یرزقون بطفل بمتالزمة )التبدل( الھش مع التغیر Xكل األب أو األم بجین .1الصورة 

؟الھشة

:رمز

 ھشX الذي بھ جین Xھذا الشكل یمثل كروموزوم
(تشاربدون توسع أو ان( ) من االعادات60حتى إلى )

 ھشX الذي بھ جین Xھذا الشكل یمثل كروموزوم
  من -60200(بتوسع  صغیر أو تبدل متقدم 

)االعادات

 ھشX الذي بھ جین Xھذا الشكل یمثل كروموزوم
  من 200أكثر من (بتوسع  ضخم أو تبدل كامل 

)االعادات

Yھذا الشكل یمثل كروموزوم
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:كروموزومات جنسیة في
األب الذي یحمل تبدل مسبق

)الناقل العادي الذكري،(

:كروموزومات جنسیة في
األم التي تحمل تبدل مسبق

.Xكافة البنات سوف یرثن منھ كروموزوم :البنات
.البنات سیصبحن من حامالت التبدل المسبق

ن والدھم كل أبناءه سوف یرثون م:األبناء الذكور
لن یصبح أوالده من الحاملین و لن  وYكروموزوم 

. الھشةXیصابوا بمتالزمة 

2في كل1ھناك احتمال):األوالد والبنات(األطفال 

 من Xاحتمال أن یرث الطفل كروموزوم %50أو 
لن یصبح ھؤالء . الھش العادي Xبجیناألم 

ا بمتالزمة األبناء والبنات من حاملیھ و لن یصابو
Xالھشة .

أن الطفل سواء %50 أو 2 في كل1ھناك نسبة  

 مع Xأن یرث من األم كروموزوم )ولد أو فتاة(

.التبدل المسبق

إذا كان التبدل المسبق قد ورث بدون تغیر، سوف 
. أیضا حامل للتبدل المسبقیصبح الطفل

إذا توسع التبدل المسبق لتبدل كامل عند انتقالھ 
.سوف یصاب الطفل بتبدل كاملاألم، بواسطة 

إذا كان الطفل ذكرا، سوف یصاب بمتالزمة 
Xالھشة.

.الھشةXإذا كان الطفل أنثي، قد تصاب بمتالزمة 

:كروموزومات جنسیة في
الرجل الذى یحمل تبدل كامل

:كروموزومات جنسیة في 
 األم، التى تحمل تبدل كامل

إنھ . الھشةXكل ھؤالء الرجال مصابون بمتالزمة 
  الھشة Xمن غیر الطبیعي جدا للرجال بمتالزمة 

.أن ینجبوا األطفال

 أو 2 في كل1ھناك ):األوالد و الفتیات(األطفال 

 من األم Xفرصة أن یرث الطفل كروموزوم50%

ھؤالء األطفال لن . العادي الھشXمع الجین

. الھشةXبمتالزمة یصابوا یحملوه ولن

 احتمال أن %50 أو 2 في كل1ھناك احتمال 
أمھ  من Xكروموزوم)ذكر أو أنثى(یرث طفلھا 

إذا كان الطفل ذكرا سیرث الجین.مع التبدل الكامل
Xإذا كانت الطفلة أنثى فمن الجائز أن ترث . الھش

. الھشةXمتالزمة 
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؟ الھشXللحامل لجین ھل یمكن للتبدل المسبق التسبب في أي مشاكل 

األشخاص الحاملون للتبدل المسبق یواجھون خطرا بسیطا من مواجھة أي مشاكل في التعلم والسلوك التي نراھا 

.الھشة، لكن ھناك بعض المشاكل التي یصعب فھمھا قد تصیب األشخاص الحاملین للجین Xفي متالزمة 

 یصلن النقطاع طمث مبكر السیدات اللواتي یحملن تبدل مسبق من المتوقع أن(menopause) ،) قبل

ولكن ھذا الیصیب كل السیدات بتبدل .وقد یواجھن مشاكل في إنجاب األطفال) من العمر40سن الـ

.من المطلوب عمل أبحاث أكثر لفھم أي السیدات ال یتعرضن بشكل كبیر لذلك.مسبق

طورون ورم بعد الخمسین من العمر، بعض الرجال الحاملین لتبدل مسبق ی(tremor))ارتعاش( ،

(neurological)عصبي )الجھاز العصبي(یتسبب في ذلك جھاز عصبي.وصعوبة في المشي والتوازن

من المطلوب عمل أبحاث أكثر لفھم سبب ھذا االضطراب و لماذا یحدث فقط عندما .أو اضطراب ذھني

.یحمل الرجال التبدل المسبق

؟ الھشةXكیفیة تشخیص متالزمة 

یتم االختبار على عینة دم .االختبار الجیني یتوفر الكتشاف ما إذا كان الشخص مصابا بتبدل مسبق أو تبدل كامل

ھذا . الھشةXمن الممكن كذلك إجراء االختبار خالل الحمل الكتشاف ما إذا كان الطفل مصابا بمتالزمة .صغیرة

prenatal)النوع من االختبارات یسمى تشخیص ما قبل الوالدة  diagnosis).

 الھشة؟Xمتالزمة لتشخیص أھمیة إجراء 

 في الطفل ھام جدا، ألن ذلك سیسمح للطفل أن یتلقى مساعدة من متخصص  الھشةXمتالزمة لتشخیص إجراء 

 في البالغین یمكن أن یساعد  الھشةXمتالزمة تشخیص .في مجاالت التعلیم والتحدث و التطور اللغوي والسلوك

ھام فقد یكون ھناك بعض األقارب  الھشةXمتالزمة تشخیص . التعامل مع مشاكل معینھ قد تواجھھمفي فھم و

genetic)قدیستفید ھؤالء األقارب من االستشارة الجینیة .معرضون إلنجاب أطفال مصابون counselling)

.واختبار الحامل للجین ومن اختبارات ماقبل الوالدة على الجنین
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 ؟ الھشةX متالزمة ن أجد مزید من البیانات عنمن أین یمكن أ

یمكن الحصول على مزید من البیانات من مركز . و أسبابھا الھشةXمتالزمة ھذا ھو دلیل مختصر فقط عن 
:الجینات المحلي أو من

The) الھشةXجمعیة  Fragile X Society)
Rood End House
6 Stortford Road

Great Dunmow
Essex, CM6 1H7

01371:ھاتف 875 01371:فاكس100 859915

www.fragilex.org.uk:الموقعinfo@fragilex.org.uk:البرید اإللكتروني

The)مجموعة الشؤون الجینیة  Genetic Interest Group)
Unit 4D

Leroy House
436 Essex Rd.

London, N1 3QP

020:ھاتف 7704 www.gig.org.uk:الموقعmail@gig.org.uk:البرید اإللكتروني3141

Contact)اتصل بأسرة  a Family)
209-211 City Rd.

London, EC1V 1JN

020:ھاتف 7608 020:فاكس8700 7608 8701

0808:خط المساعدة 808 0808: أو  الھاتف النصي3555 808 3556

4ص10الھاتف المجاني لآلباء واألسر، ( )الجمعة- م، االثنین -
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 الھشةXمتالزمة ):الكلمات الصعبة ومعانیھا(تفسیر المصطلحات 
 الكلمات الغامقة معرفة في أماكن  الھشةXات المستخدمة في كتیب متالزمة ھذا المسرد یشرح فقط المصطلح

.أخرى بالمسرد

.حالة تؤثر في التفاعل و التواصل مع الغیر من الناس(autism).فصم ذاتي 

ھناك العدید من أنواع .یتكون جسم اإلنسان من مالیین الخالیا التي مثل المباني الضخمة(cell).خلیھ 

خالیا في أجزاء تبدو الجسم المختلفة و .و یشملون خالیا الجلد خالیا الدماغ و خالیا الدم.ن الخالیامتخصصة م

.تحتوي على كل جینات الجسم)بیض السیدات والسائل المنوي للرجالباستثناء(كل خلیة .تعمل أشیاء مختلفة

 المجھر و یحتوي على بنیتھم مثل شكل الخیط یمكن رؤیتھم تحت(chromosomes).كروموزومات 

ھناك نوعان من الكروموزومات . خلیة من الكروموزومات في كل46في العادة یملك الشخص .الجینات

یأتي . من األب23 من الكروموزومات من األم، و 23تأتي . زوج اآلخرین من الكروموزومات22الجنسیة و ال

(كروموزوم واحد من كل زوج من كل من الوالدین  مثل القصة في الجینلكروموزوم مثل الكتاب،  ا:كقیاس.

).الكتاب

.قد یتعرض المصاب بنوبات مختلفة األشكال أو القوة.الجھاز العصبياضطراب في (epilepsy).الصرع

. الھشXجین  في اإلعاداتازدیاد عدد (expansion).توسع 

.FMR1 ھشة  المتالزمة ال الذي یتغیر في الناس أصحابللجیناختصار علميX.جین المتالزمة الھشةX.

X.(fragileالھشة  X) مظھر الكروموزومسماتXالكروموزومیبدو. للمصابین من الناس تحت المھجر X

.كما ولو كان طرفة قد انكسر

full).تبدیل كامل  mutation)في جین)إعادة200أكثر من ( كبیر توسیعXالرجال واألوالد . الھش

جین  كامل قد یكون لدیھن بتبدلالفتیات والسیدات.Xجین المتالزمة الھشةامل لدیھم  كتبدلالذین لدیھم 

.، و لكن من الممكن أن تكون مشاكلھن أقل من الرجال المصابونXالمتالزمة الھشة

التغییرات أو . الكروموزوماتبیانات یحتاجھا الجسم للعمل، مخزنھ بشكل كیمیائي على(gene).جین 

:ھي على شكل أزواجمعظم الجینات. الجینات تغیر البیانات و یمكن لذلك تغییر كیفیة عمل الجسم فيالتبدیالت

الجینات .الكروموزوماتالجینین لزوج ما ھما في أماكن متماثلة على زوج من .جین من االم، وواحد من الوالد

(فھم ال یتمشیان معا. للذكور لیسوا على شكل أزواج كل مع اآلخرYكروموزوم  و Xكروموزوم في  :كقیاس.

).الجین مثل القصة في الكتاب، التغیر في الجین مثل التغیرات في قصة ما

.بالجینات، تتعلق الجیناتیتسبب فیھ (genetic).جیني

genetic).إستشارة جینیة  counselling) جینیةبیانات و دعم للناس الذین لدیھم تاریخ سابق لحالة

.جینیةثوا أو یورثوا لحالة في أسرتھم، أو أن یر
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. لھادورة شھریةوقت تغیر جسم السیدة قبل و بعد آخر (menopause).انقطاع الحیض 

 ما  جینفي بعض األحیان عند تغیر. تكون غیرضارةتبعض التبدیال. الجینتغیر في(mutation).تبدل 

(تتغیر بیاناتھ بحیث ال یعمل بشكل سلیم  مثل الحرف الناقص أو الزائد في  الجینل فيالتغیر أو التبد:كقیاس.

ھذا العدد . الجین في جزء مناإلعادات، التبدل ھو زیادة في عدد  الھشةXمتالزمة في ).كلمة في قصة ما

.توسعالزائد یسمى 

nervous).الجھاز العصبي system)انھ یتحكم في الحركة و .العقل و المصدر العصبي للجسم

. واأللماإلحساس، مثل اللمس

. الجھاز العصبيیؤثر في(neurological).متعلق بطب الجھاز العصبي 

، لیس كافیا )200 إلى 60عددھا من الھش Xجین  في إعادات(توسع(premutation).تبدل مسبق 

. الھشةXمتالزمةللتسبب في 

prenatal).تشخیص ما قبل الوالدة  diagnosis)ود اضطراب  اختبار خالل الحمل للتأكد من وج

. من عدمھ في الطفلجیني

Xجینالذى یتسبب في المرض ھو جزء من )التبدل(، التغیر  الھشةXمتالزمة في (repeats).إعادات 

الناس الذین یعانون من .الھشXجینیمكن لالختبار أن یبین حجم الجزء المتكرر في . الذي یتكررالھشة

(عدیدة یتكرر معھ الوضع مرات  الھشةXمتالزمة   اإلعادات مثل األحرف المتكررة أو المقاطع اللفظیة :كمثال.

).في حالة إضافة أحرف أو مقاطع أكثر، یمكن فقدان معنى الكلمة.في كلمة

sex).كروموزومات جنسیة  chromosomes)كروموزومX كروموزوم وY. الكروموزومات

الذكور لدیھم .Xكروموزوماتث لدیھن إثنین من اإلنا.الجنسیة تتحكم في كون الشخص سواء رجل أو أنثى

.واحدY واحد وXكروموزوم 

المصابون . مجموعھ من السمات التي تحدث معا في األشخاص المصابین(syndrome).متالزمة 

.یتشاركون في كل أو بعض من سمات المتالزمة

الخاص بھ و من الھش Xجین  في تبدل مسبقمصطلح یستخدم لوصف رجل لدیھ (transmitting).نقل

. الھشةXبمتالزمة الممكن أن یورثھ ألبنائھ، لكنھ غیرمصاب 

.ارتجاف أو ارتعاش(tremor).رجفھ 

X.(Xكروموزوم  chromosome) لدى السیدات اثنین من .الكروموزومات الجنسیةواحد من

.Yكروموزوم واحد  و X واحد كروموزومالرجال عادة لدیھم .Xكروموزومات 

.XX كروموزومات اثنین مناإلناث لدیھن . لألنثىالكروموزومات الجنسیةھذا یمثل X. كروموزومX واحد

.موروث من أحد الوالدین
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.XY كروموزوم الذكور لدیھم . العادیة للذكرالكروموزومات الجنسیةھذا یمثلXكروموزوم  و واحدY

. إضافيY. من والدهY كرروزوم الوحید من والدتھ و یرثXیرث الذكر كروموزوم .واحد

Y.(Yكروموزوم  chromosome) كروموزوم لدى الذكور .الكروموزومات الجنسیة أحدYو  واحد

.Xكروموزوماتاإلناث لدیھن اثنان من .واحدXكروموزوم 

. التي تشیر لھاالجینیةھذا المسرد معد لالستخدام بواسطة المرضى واألسر مع المعلومة 

2005اد ھذه النسخة في یولیولقد تم إعد
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