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األعراضنوع املرضالشذوذ احلاصلرقم الكروموسوم

عدم انفصال21
الكروموزوم أثنا

 االنقسام املنص
 للكرومزومات: 

 حيث يصبح العدد
في خلية (24)
و األخرى ( 22) 

1.وجهه مسطح عريض
2.أجفان مائلة

3.شفة سفلية سميكة
4.زيادة عرض اليد

5.تأخر عقلي

متالزمة داون

متالزمة إدوارد18

1.تأخر عقلي. 
2.انخفاض موقع األذنني . 

3.التصاق األصابع. 
4.تشوهات كلوية. 

13
1.انشقاق احلنك 

2.تأخر العقلي 
3.تعدد األصابع 

متالزمة بكوثخـــــــــلل11
ودمان

1.زيادة في الوزن عند الوالدة .
2.تضخم اللسان

3.تقاطيع صغيرة في شحمة األذن
4.فتق في السرة وقد يظهر بعض أحشاء البطن .

5.تأخر نزول اخلصيتني.
6.هبوط معدل السكر في الدم .

7.تضخم في جميع أجلسم و في األحشاء الداخلية
8.ضعف في الرضاعة.

9.تشنجات.

طفرة في الذراع الطويل

%95 تباعد بسيط بني العينني مع ميالن طرف العني اخلارجي
 إلى أسفل 

2.ثنية من اجللد من جانبي األنف لتغطي جزء من العني 
3.احلواب على شكل8 باللغة العربية إلى حد ما . 

4.جحوض العينني بعض شيء. 
5.انسداد اجلفون. 

%90 من األطفال أذنني منخفضتني عن مستوى العينني. 
7.يكون اجلزء العلوي للحلقة اخلارجية لألذن عريض بعض الشيء 

8.انخفاض الشفة االعلوية عن الشكل الطبيعي. 
9.صغر األنف وفتحتيه إلى أعلى . 

10.الوجه يأخذ شكل املثلث تدريجيا خالل النمو. 
11.الرقبة طويلة وعريضة بعض الشيء مع وجود الزوائد

 اجللدية على اجلانبي. 
12.قد يصاب بتأخر عقلي بسيط. 

13.مشاكل في النطق احلركية. 
%10 صعوبات في السمع.

متالزمة نونان12
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1.قصر التامة. 
2.صغر حجم الرأس. 

3.قصر الرقبة. 
4.طول املسافة بني الشفة العليا واألنف. 
5.صغر وقصر األطراف العلوية والسفلية. 

6.العينني غائرتني. 
7.األذنني كبيرتني و قربتني من الذقن . 

8.تأخر في املهرات العقلية 
9.تأخر في النطق والتواصل. 

متالمة  ساجند
 سقطي

فقد جزء صغير من7
 احدى نسختيه

متالزمة وليامز

1.عيوب خلقية في القلب أو في األوعية الدموية احمليطة
 بالقلب 

2.ارتفاع الكلسيوم في الدم . 
3.انخفاض األنف وارتفاع فتحتيه إلى أعلى. 

4.طول في الفراغ الفاصل بني األنف والشفة العليا. 
5.فم عريض. 6.الشفاه ممتلئة 

6.ذقن صغير 
7.انخفاض حول العينني 

8.قد توجد حلقة كضوء النجمة في القزحيه 
9.أسنان صغيره عن احلد الطبيعي؛ وعدم تطابق األسنان 

10.احلساسية للضوضاء واألصوات العالية 

الذراع الطويل متالزمة كروموسوم23
 X املكسور

أنيميا الفول23 انحالل شديد في الدم

1.اعاقة عقلية تتراوح بني صعوبات تعلم إليتأخر عقلي 
2.قصور في االنتباه ونشاط مفرط . 

3.قلق ومزاج متقلب. 
4.سلوكيات مشابهة باملصابني مبرض التوحد . 

5.استطالة الوجه وأذان كبيرة. 
6.تسطح باطن القدم ؟ 

7.ليونة  في املفاصل خاصة مفاصل األصابع. 
8.يسبب بعض االضطرابات اخلطيرة التي قد تؤدي إلى الوفاة 


