
 المادة الوراثية 

Genetic MaterialGenetic Material 

المادة الوراثية بأنها مجموع الذخيرة الوراثية التي تنقل المعلومات الوراثية وتؤمن استمرارية النوع والحفاظ تعرف 
 على الكائن الحي.

( واطلق 1866الوراثية )كان ماندل أول من تعرف على عمل المورثات و أشار إلى هذه المادة في قوانينه 
عليها اسم العوامل الوراثية، لقد توصل الباحثون إلى معرفة ماهية المادة الوراثية وتركيبها الكيميائي بفضل 

 تجارب وراثية عديدة وخاصًة على الجراثيم والفيروسات.

روتين، أي وليس الب DNAإن الدور األساسي في التوريث يعود للحمض النووي الريبي منقوص األوكسجين 
 هي حامل المعلومات الوراثية. DNAأن جزيئة الـ 

 كمادة وراثية: DNAالـ 

 يمثل المادة الوراثية نذكر أهمها:  DNAأشارت العديد من الحقائق العلمية والبراهين الكافية على أن الـ  

 يوجد في الصبغيات ) النواة ( DNAمعظم الـ  -1

 

 الصبغيات

Chromosomes  

م لحبات الطلع األالخاليا ول مرة وجود الصبغي في أل(  Hofmeister 1848ما يستر )  أثبت العالم هوف
( فكان أول من أطلق عليه هذا االسم Waldeyer 1888) أما العالم  (  Tradescantiaات )نبفي 

 تعني جسم .   Somaوالتي تعني لون و   Chromaالمشتق من الكلمة اليونانية 

 



 بنية الصبغيات وأشكالها :  -1

من البروتينات النووية بانثناءات   Microfibrilleيملك الصبغي بنية لييفية دقيقة ويتكون اللييف الدقيق 
لوحظ أن المعالجة بمحلول التربسين للصبغيات يؤدي إلى تفكك البروتينات وبقاء خيط والتفافات حلزونية 

 ( .  DNA – aseواحد في الصبغي ال يتفكك إال بأنزيم ) 

ها تتركب من مادة الحمض النووي الريبي ات النوى أنميائي للصبغيات عند الكائنات حقيقيالتحليل الكي اظهر
ونمطين من   RNAباإلضافة إلى مركبات أخرى هي الحمض النووي الريبي ( DNAمنقوص األوكسجين ) 

ستونات والبروتينات الحمضية ( ، ويوجد أيضاً  في الصبغيات شحوم وعناصر معدنية يالبروتينات ) اله
 كالمغنيزيوم والكالسيوم . 

للصبغيات ، حيث تأخذ الصبغيات أشكاال يستونات المكون االساسي ( و اله DNAيعتبر الحمض النووي ) 
خيطية دقيقة ذات اختناق يطلق  مختلفة خالل مراحل االنقسام الخلوي وهي تبدو بشكل عام كأنها جسيمات

( والذي يوجد في مكان ثابت في كل Centromereعليه االختناق األولي يحدد منطقة الجزء المركزي ) 
 . صبغي بحيث يقسم الصبغي  إلى ذراعين 

          االختناقات الثانوية التي تحدد منطقة التابع بويمكن ان يحتوي الصبغي على اختناقات أخرى تدعى 
( Satellite ) وهو يساعد في تعيين النوع ويالحظ خيط رفيع داخل الصبغي يعرف كررومونيما             

 (chromonema  ( مغمورة في مادة هالمية )Materix  ) تحمل الكرومونيمات حبيبات كروية على طول
 ( .  chromomers) الصبغي تدعى الحبيبات الصبغية 

ات بشدة وتدعى صبغات معينة ، األولى تقبل الصبغلتفاعلها مع  الصبغي وفقاً لقد أمكن تمييز مادتين على 
ويعتقد حاليا أنها من المورثات وتتركب من خيوط كروماتينية (  Hetero chromatin) الكروماتين المغايرة 

( ويكون باهت الصبغ ويتركب من  Active chromatinفائقة التحلزن والثانية تعرف بالكروماتين الفعال ) 
 خيوط أقل تحلزن . 

 

 

 



 تصنيف الصبغيات وعددها :  -2

، وجود تصنف الصبغيات في مجموعات وفقا لمعايير متعددة منها طول الصبغي ، توضع الجزء المركزي 
( من  Centromerاختناقات ثانوية ووجود توابع على االذرع القصيرة ويعتبر تغير موقع الجزء المركزي ) 

 صبغي إلى آخر من أهم المعايير ، وبناء على ذلك تقسم الصيغيات إلى : 

: يقع الجزء المركزي في منتصف الصبغي ويكون (   Metacentricصبغيات مركزية الجزء المركزي )  -
 للصبغي ذراعان متساويان تقريبا . 

المركزي قرب الوسط ويملك  ( : ويكون الجزء Submetacentricصبغيات شبه مركزية الجزيء المركزي )  -
  . الصبغي ذراعا طويال وآخر قصير

: يتوضع الجزء المركزي فيها قرب نهاية الصبغي (  Acrocentic صبغيات شبه طرفية الجزيء المركزي )  -
 ويكون للصبغي ذراع طويل جدا وآخر قصير جدا . 

المركزي في نهاية الصبغي الذي  ( : يتوضع فيها الجزء Telocentric صبغيات طرفية الجزيء المركزي )  -
 . يصبح مؤلفا من ذراع واحد فقط .

من المعروف أن الكائن الحي يحوي في خالياه مجموعتين متشابهتين من الصبغيات تشكل العدد الصبغي 
( اي توجد على شكل أزواج متماثلة في الخاليا الجسمية اما في الخاليا الجنسية لدى 2nالمضاعف ) 
ومختلفة شكليا لدى ( XX) ها االنسان تكون الصبغيات الجنسية لدى اإلناث متشابهة مظهريا الثديات بما في

أن العدد الصبغي ثابت ضمن النوع الواحد ويختلف من نوع إلى آخر فمثال عند اإلنسان ) ( . XY) الذكور 
46  =2n ( وعند الثعالب ، )2=  34n ( وعند األبقار ، )2=  60n  ،  ) ( الذباب المنزليI2   =2n ، )

 ( .  2n=14( ، بازالء الزهور ) 2n=  8ذبابة الفاكهة ) 

 .وإن اي انحراف عن التوازن المألوف للمجموعة الصبغية يؤدي حتما النحرافات صبغية بنيوية وعددية 

 

 

 

 



 :الصبغيات البشرية -3

أمكن دراسة صبغيات اإلنسان بسهولة في عينات من الجلد او نقي العظام وكذلك كريات الدم البيضاء ، بعد 
تقدم طرق البحث في مجال الوراثة الخلوية واستعمال تقنيات التعصب التربسيني وعصائب الكروماتين 

 المغايرة 

الغاطسة بعد معالجة الخاليا  تتم دراسة المحضرات الصبغية تحت المجهر الضوئي باستعمال العدسة
المزروعة بالكولشتين الذي يعطل مغزل االنقسام ويوقف انقسام الخاليا في الطور الثاني من االنقسام وبالتالي 
تتجمع الخاليا بكثرة مما يؤمن عددا كبيرا من الخاليا للدراسة فتبدو الصبغيات عبارة عن خيوط مبعثرة يتكون 

 ن بجزئيهما المركزي كل منها من صبيغيين مرتبطي

تعتبر صبغيات الدور الثاني من االنقسام المنصف اكثر مالئمة لدراسة الخصائص الشكلية للصبغي الن 
 الصبغي يكون في أشد حاالت انضغاطه ومكونا من صبيغيين اثنين مرتبطان بالجزء المركزي . 

 هو المرض الذي ينتقل إلى اإلنسان بانتقال المورثات الحاملة له من اآلباء إلى األبناء .  المرض الوراثي :

 أنماط  توريث األمراض : 

   Autosomal   recessiveالوراثة الجسيمية المتنحية  -1

يظهر المرض على اإلنسان فيجب اجتماع جينين حاملين للمرض من كل من  يقصد بكلمة متنحية أي انه ال
األب واألم، وكلمة جسمية تعني أنه متعلق بالكروموسومات الجسمية وليست الجنسية فقد يصيب الجنسين 
بنسب متساوية، أما وجود جين واحد حامل للمرض عند اإلنسان يجعله حاماًل للمرض أو المورثة لكنه غير 

أي ال تظهر أعراضه، ولكن احتمال أن يصاب به أبناءه، ومن أهم األمراض التي تنتقل بهذه  مصاب به
 الطريقة التالسيميا وفقر الدم المنجلي والداء الليفي الكيسي. 

  : Autosomal dominantالوراثة الجسمية السائدة  -2

ة لظهور المرض عند الطفل الذي وكلمة سائدة أو قاهرة تعني وجود مورثة واحدة من إحدى الوالدين كافي
انتقلت له هذه المورثه ، لذلك تظهر هذه الحالة في كل األجيال بشكل متتالية ويمكن ان تصيب كال الجنسين 



( وداء هيتنفتون . واحتمال  1واهم اإلمراض التي تورث بهذه الطريقة داء فون ريكلينغها وزن من النمط ) 
 % في كل حمل 50انجاب طفل مصاب هو 

وقد تصيب كال الجنسين ولكن احتمال إصابة الذكور قليلة  :  X الوراثة القاهرة المرتبطة بالجنس  -3
 وتختلف فرصة انتقال المرض فيما اذا كان االب او االم مصابًا بالمرض . 

 الهش  xفإذا كان االب مصابًا الينتقل المرض البنائه الذكور واهم مثال : متالزمة الصبغي 

  :X recessive disorders x linkedة المتنحية المرتبطة بالجنس بالكروموسوم    الوراث -4

وتصيب الجنسين ولكن يصاب الذكور اكثر  , Xتنجم عن خلل في الجينات الموجودة في الصبغي الجنسي 
ابًا من االناث ونادرًا ماتشاهد اناث مصابة ، وتختلف فرصة انتقال المرض فيما اذا كان االب ام االم مص

بالمرض  وتتميز الحالة فيما اذا كان االب مصابًا الينتقل المرض لذكور ومثال عن هذا النمط من االمراض 
 الوراثية مرض الناعور 

ويسمى هذا النمط    Mitachondria disordersاالمراض الوراثية المنتقلة عن طريق الميتاكوندريا   -5
من التوريث المتعلق باألم ألنه عند اإللقاح تأتي الميتاكوندريا من االم عن طريق البويضة والتاتي من االب 
وقد يصيب كال الجنسين ويمكن ان يشاهد في كل االجيال لكن االب المصاب الينقل المرض كما ذكرنا 

 مثال : مرض اعتالل العصب البصيري 

   CamPleX or Multifactorial disordersددة العوامل الوراثة متع -6

هذا النمط من األمراض الوراثية الينجم عن خلل في الجين أو جين واحد كما في االنماط السابقة وانما خلل 
في عدة جيينات اغلبها غير معروف حتى اآلن إضافة لتدخل عوامل أخرى في ظهور المرض كالعوامل 

النتانات ومن االمثلة على ذلك : مرض السكري ، البدانة ، أمراض القلب واليوجد البيئية ونمط الحياة وا
 أنماط توريث معروفة لهذه االمراض وهي صعبة الدراسة . 

  

 

          



 لطابع النووي عند اإلنسان:ا -4

ر يدعى ترتيب الصبغيات في مجموعات وفقًا ألطوالها ولموقع الجزيء المركزي بالطابع النووي، ولتحضي
الطابع النووي نرنتب أشفاع الصبغيات المتقابلة وفقًا لمجموعات محددة في الصيغة الصبغية المضاعفة. تم 

( وفقًا لطولها G ،F ،E ،D ،C ،B ،Aفي سبع مجموعات: )  )n2= 46تصنيف الصبغيات البشرية )
 Xولموقع الجزيء المركزي. يبدأ الترتيب من أطول الصبغيات وينتهي عند أضغرها حجمًا، وصنف الصبغي 

 ( انظر الجدول التالي:Gفي المجموعة السابعة ) Y( والصبغي Cفي المجموعة الثالثة )

رمز 
 المجموعة

موضع الجزيء  قد الصبغيات
 المركزي 

 عدد األشفاع أرقام األشفاع

A مركزية الجزيء  أكبر الصبغيات
 Mالمركزي 

1 – 3 3 

B  صبغيات كبيرة تلي
 األولى بالطول

، Mشبه مركزية 
S 

4 – 5 2 

C شيه مركزية  صبغيات متوسطة
S.M 

6 – 12  +XX 
 )أنثى(

 ) ذكر ( Xأو 

XX + Y 
X + Y 

D  صبغيات متوسطة
 تلي الثالثة بالطول

 A 13 – 15 3شبه طرفية 

E  صبغيات بين
 متوسطة وصغيرة

  16الشفع 
  M (17مركزي 

شبه   )18و 
 S.Mمركزي 

16 – 18 3 

F مركزية  صبغيات صغيرةM 19 – 20 2 
G شبه طرفيه  أصغر الصبغياتA 21 – 22  

21 – 22  +Y 
2 
2  +Y 

 

من تشوهات تسمح دراسة الطابع النووي عند اإلنسان بمعرفة التغيرات البنيوية والعددية للصبغيات وما يرافقها 
 خلقية، لذا يجب دراسة الطابع النووي لكل فرد يالحظ عليه تشوهات خلقية.



 تغيرات الطابع النووي: -1 -4

يتميز كل نوع من الكائنات الحية بعدد صبغي ثابت، إال أنه قد يطرأ على الصبغيات تبدل يؤدي إلى تغير 
 في عدد الصبغيات أو بنيتها.

يعزى سبب التغيرات الصبغية بشكل عام إلعادة الوصل الخاطئ للنهايات الصبغية المقطوعة خالل العبور 
 الشكل )   (. الصبغي أو نتيجة لحادثة عدم االفتراق الصبغي أثناء االنقسام المنصف 

 التغيرات الصبغية العددية: -4-1-1

جموعة الصبغية، فمن المعروف أن العدد هي التغيرات الناتجة عن زيادة أو نقصان لصبغي أو أكثر في الم
الصبغي يكون ثابتًا ضمن النوع ولكن ثباته يكون نسبيًا ألنه يمكن أن يطرأ عليه تبدالت تؤدي إلى نقصان 

 أو زيادة في أجزاء صبغية أو في الصبغي ككل أو في الذخيرة الوراثية )تعدد الصيغة الصبغية(.

ور أشكال شاذه لألفراد التي تبقى حية و إلى خفض شديد في الحيوية تغيرات الصبغية العددية إلى ظهتقود ال
 وغالبًا إلى الموت، ومن أهم التغيرات الصبغية العددية:

أول من اكتشف األعراض المميزة  Down( يعتبر تناذر داون ) نسبًة للعالم Trisomyثالثية الصبغي ) -
من أفضل األمثلة التي توضح ثالثية الصبغي حيث يظهر المرض نتيجًة لتكرار   )1866للمرض عام 

 الشكل  صبغياً  47( في المجموعة السابعة فيصبح عدد الصبغيات في الخلية 21الصبغي الجسمي رقم )

، القديم للمرض )منغولي( االسمويتميز المصابون بهذا المراض بأنهم قصار القامة وبثنية العين ومنها اشتق 
فتحات أنف واسعة والجمجمة قصيرة وعريضة واللسان طويل وجه مفلطح مع يد غليظة مترافق مع تخلف 

 عقلي ولكن يمكن تدريبهم على بعض المهارات الميكانيكية

أن يحدث في كال األولي للصبغيات الذي يمكن  االفتراق( نتيجة لحدوث عدم 21تنشأ ثالثية الصبغي )
ين ) األول والثاني( وبالتالي ينتقل الصبغيان معًا إلى إحدى األعراس التي تحصل األبوين وفي كال االنقسام

 والعروس األخرى ستكون خالية من هذا الصبغي. 21بالنهاية على صبغيين رقم 

بينت الدراسات وجود عالقة بين سن المرأة المنجبة واحتمال حصولها على طفل مصاب بتناذر داون ويزداد 
عمر المرأة ويعود سبب هذا التزايد إلى ارتفاع في نسبة حصول حادثة عدم االفتراق الذي  االحتمال مع زيادة



يعود لتغيرات فيزيولوجية داخل رحم  األم وتراكم الملوثات الكيميائية )عقاقير طبية، عوارض فيروسية( التي 
 تسبب تشوه في مغزل اإلنقسام مما يمنع حصول التوزع الطبيعي للصبغيات.

يندر تواجد هذا هذا التناذر في األطفال وغير موجودة  لدى    18وثالثي الصبغي  13صبغي ثالثي ال -
 13نتيجة زيادة في الصبغي  13البالغين بسبب الوفاة المبكرة لمعظم حاالت اإلصابة وينشأ ثالثي الصبغي 

 .18بزيادة الصبغي  18وثالثي الصبغي 

 كالتشوهات الخلقية وتخلف عقلي بدرجات متفاوتة.خطيرة يتميز المصابون بشكل عام بأعراض مرضية 

صبغيًا جسميًا وصيغيًا  44(: تشتمل الصيغة الصبغية على Turner syndrome)( x،  45تناذر تيرانر )
( وحيدًا. تتميز المصابات بهذا التناذر بصدر عريض ورقبة منثنية و أذن منخفضة وقصر القامة xجنسيًا )

 ية محدودة جدًا ) إناث غير طبيعية(.وتكون ذات صفات جنسية ثانو 

 غيا صب( 47( تتكون الصيغة في جميع خاليا الجسم )  Klinefelter sydromتناذر كلينفلتر ) -

 ( . xxy +44( أي ) y( وصبغي جنسي ) xx( صبغي جنسي ) 2( صبغيا جسميا ومن ) 44تتكون من ) 

 ويتميز المصاب بطول القامة وضمور المناسل الذكرية وفقدان العناصر الجنسية الذكرية . 

( xy( مع بيضة شاذة ) yينتج هذا التركيب من احتمالين ، اما من اخصاب حيوان منوي يحمل الصبغي ) 
 ( . xبإخصاب بيضة عادية ) 

% من جميع السيدات ذات التخلف 1 ( والتخلف العقلي : وجد ان حواليxxxثالثي الصبغي الجنسي  )  -
( وتمتاز االناث المصابات بعدم انتظام دورة xالعقلي تمتاز بوجود زيادة في واحد او اكثر من الصبغيات ) 

( صبغيا وصبغيا جنسيا 47الحيض وتكون في اغلب االحيان عقيمة اما التركيب الصبغي فيحوي على ) 
 x   (xxx ،47 . )زائدا 

 
 
 
 
 



 التغيرات في العدد الصبغي بالجدول التالي:نلخص 
المعادلة الصبغية  التغير العددي

 العامة
 الصفات الظاهرية األساسية المعادلة الصبغية

أيدي قصيرة عريضة، قامة قصيرة،  21،  47 1ن + 2 )21ثالثي )
تخلف عقلي، رأس عريض ذات 

وجه مستدير، فم مفتوح، ثنية الجفن 
 العلوي، لسان طويل.

نقص عقلي، ثقل في السمع،  13، 47 1ن +  2 ( 13ثالثي )
ضعف التحكم بالعضالت، شذوذ 

 في القلب، شفة مشقوقة.
و أنف عيوب في شكل األذن، فم  18،  47 1ن +  2  (18ثالثي )

صغير، نقص عقلي، عظام القص 
% يموتون في الستة 90قصيرة، 

 أشهر األولى
في التطور  أنثى ذات تخلف  x، 45 1ن +  2 تيرنر

الجنسي، عقيمة، قصيرة القامة، 
ثنايا من الجلد في منطقة العنق، 

 تشوهات في القلب
ذكر ضعيف الخصوبة ذو خصية   xxy، 47 1ن + 2 كلينفيلتر

صغيرة، نمو غير عادي في الثدي 
، الصوت مثل اإلناث، أطراف 

 طويلة
انثى ذات أعضاء أنثوية عادية،   xxx، 47 1ن +  x  2ثالثي 

 خصوبة محدودة وتخلف عقلي.
 

 :التغيرات الصبغية البنيوية -4-1-2
هي التغيرات التي تصيب تركيب الصبغي وتحدث نتيجة انقطاع في الصبغيات ويمكن حصول أكثر من 

أخرى في ترتيب جديد، ويمكن أن يحدث قطع في الصبغي الواحد وقد تعود القطع المفصولة إلى االتحاد مرة 



إضافة قطعة صبغية ويعتبر االختناق األولي وكذلك الطول الكلي للصبغي من العالئم أثناء ذلك نقصان أو 
 .يرات الصبغية البنيويةالمفيدة للتعرف على التغيرات الصبغية ونميز األنواع األربعة التالية للتغ

( يؤدي حدوث قطع بالقرب من طرف الصبغي إلى فقدان مورث في Deficienciesالنقصان أو الحذف ) -
اية الصبغي أو أكثر وقد يكون نقص الصبغي وسطي حيث يفقد الجزء الصبغي المنقطع ويلتحم الطرفان نه

المقطوعان ثانية. يكون النقص الوراثي ) مورثات( ضارًا بالفرد وتتوقف درجة الخطورة على أهمية المورثات 
 المفقودة إذ تؤدي إلى الموت أحيانًا.

تضاعف جزء من صبغي ثم التحام هذا الجزء مع الصبغي الذي هي  Duplicationاإلضافة )التضاعف(  -
نتج عنه فيزداد طول الصبغي، إذا كانت القطعة المتضاعفة تحتوي على الجزء المركزي فإنها تدخل المجموع 

بشكل صبغي صغير وتكون النتيجة أن يحمل الكائن المورثات المحمولة نفسها على القطعة الصبغي 
( ويكون التضاعف أقل ضررًا على المتعضية nة في المجموعة الصبغية األحادية )الصبغية اإلضافية مكرر 

 من النقصان.
(: يحدث االنقالب عندما تنفصل قطعة صبغية نتيجة قطع الصبغي في موضعين ثم Inversionاالنقالب )  -

 المورثات.درجة ثم ترتبط مرة أخرى بالقطعتين الطرفيتين بحيث ينعكس ترتيب  180تدور بزاوية 

( Pericentricإذا احتوت القطعة المنقلبة على الجزيء المركزي يسمى اإلنقالب باالنقالب حول المركزي ) 
(، ويلعب االنقالب دورًا في تطور Paracentricيسمى انقالبًا جانب الجزء المركزي )  و إذا لم تحتويه

 األحياء وتشوه أنواع جديدة.

آخر غير نظير  نتيجة انفصال جزء من الصبغي وانتقاله إلى صبغي ( يحصلTranslocationاالنتقال ) -
 أي تبادل قطع صبغية بين الصبغيات غير المتقابلة ويؤدي بالنهاية إلى تبدل المجموعات المورثية المرتبطة.

االنتقال نتقال متباداًل عندما يتم بين قطعتين تتبعان لزوجين من الصبغيات المختلفة وقد يقترن وقد يكون اال -
 بنقص أو تضاعف ليعطي تراكيب وراثية غير قادرة على الحياة.

تؤدي التغيرات الوراثية التي تطرأ على عدد أو بنية الصبغيات إلى التباين الوراثي في تبادالت وارتباطات  -
 Chromosomجديدة تسمح للكائنات بالتكيف مع البيئة، ويستعمل حاليًا مصطلح طفرات صبغية )

mutation)  ًفي عددها أو بنيتها. لهذه التغيرات المفاجئة التي تصيب الصبغيات فتحدث تبدال 


