
:مقدمة
ن   ان م م اإلنس ون جس ا بیتك ین الخالی وین ) ١٠١٤×١( الی ایز لتك ي تتم جة الت أنس

ة    ، و)١–شكل  (أعضاء الجسم المختلفة التي تقوم بوظائف محددة لكل منھاو ل خلی وي ك تحت
ة وانقسامھا    دم الحمراء في     (على نواة بھا المادة الوراثیة التي تتحكم في وظیفة الخلی ا ال خالی

ة    اإلن ى أنوی وي عل ة   و٠)سان ال تحت ادة الوراثی ) الصبغیات  ( من الكروموسومات   تتكون الم
ددھا   ة    ٢٢والتي  یبلغ ع ًا من الصبغیات البدنی دًا من    ) Autosomes(زوج ًا واح وزوج
رًا      ) Sex Chromosomes(الصبغیات الجنسیة    رد ذك ي تحدد جنس الف أم أنثى  ) XY(الت

)XX.(ون الكروموسو ات   تتك ووي والبروتین ض الن ن الحم یة (ومات م ة والحمض ، )القاعدی
غ عددھا      التي و)Genes(ویحتوي الحمض النووي على المورثات  ة ویبل واة الخلی ي ن توجد ف

مورثة وتوجد على ھیئة مجموعات من القواعد النیتروجینیة والتي یبلغ عددھا  ٣٢.٠٠٠نحو 
٣x٢-شكل (متر ١.٦سجین حوالي ویبلغ طول الحمض النووي منزوع األك١٠١٢ .(

تمایز الخالیا إلى أنسجة وأعضاء وأجھزة:  ١شكل ـ

: األمراض الوراثیة
ة ذات    راض المزمن ن األم ة م ر متجانس ة غی ا مجموع ة بأنھ راض الوراثی رف األم تع

تم    اجع،  ی الج الن ى الع یة عل حیة المستعص راض الص اء  األع ى األبن دین إل ن الوال ا م توارثھ
وتمثل طیًفا عریًضا من األمراض ) الحقیبة الوراثیة(والبنات عن طریق تناسل المادة الوراثیة 

ة    ل المعدی وِّن العوام ا تك ئیلة وفیھ بة ض ة بنس ادة الوراثی تالل الم ا اع دى طرفیھ ي إح ون ف یك
تالالت الورا   ل االع ر تمث ب األخ ى الجان ة وف بة الغالب باب  النس ى لألس ة العظم ة الغالبی ثی

.المرضیة
:ایلي أمثلة لالعتالالت الوراثیة المختلفة وأنواعھاونورد فیم

:االعتالالت الوالدیة

نسیج عضو خلیةجھاز الحمض النووي دي إن إیھ: ٢شكل ـ
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اء الحمل وتشمل        ل أو أثن ددة قب ھي اعتالالت تركیبیة أو وظیفیة تحدث نتیجة لعوامل متع
.خلقیةجمیع االعتالالت الوراثیة والتي قد تكون مصحوبة بعیوب 

:العیوب الخلقیة
ام أو         د أی ا بع والدة أو تصبح ظاھرة إكلینیكی د ال ھي عبارة عن عیوب تركیبیة تظھر عن

.شھور أو حتى سنوات من الوالدة
:االعتالالت الوراثیة

ى ظھور حاالت    ) أ.ن.د(ھي اعتالالت تعبر عن خلل في الحامض النووي  مما یؤدي إل
االعتالالت بإمكانیة توارثھا من الوالدین إلى األبناء والبنات وھى على مرضیة وتتمیز ھذه

٠أنواع عدیدة

:أنواع االعتالالت الوراثیة
ووي   ا یترتب   ) أ٠ن٠د(تنشأ ھذه االعتالالت نتیجة اختالالت في تركیب الحامض الن وم

ي تحدث في       رات الت ا تساھم الطف ات  علیھ من خلل في المورثات والصبغیات ، كم المورث
ا   وكذلك المؤثرات البیئیة في حدوث ھذه االعتالالت ، وبناًء على ذلك یمكن تصنیفھا إلى م

:یلي

ة-١ تالالت تركیبی ین  : اع روف بست وأربع ددھا المع ن ع ود الصبغیات ع ة لحی دث نتیج تح
.صبغیة في الخلیة البشریة

اعتاللیة وحیدة القاعدة ، أو تلك منھا النوع الذي یحمل طفرات :اعتالالت المورثة المفردة-٢
.التي فقدت بعض تركیبات المورثات ـ كلیًا أو جزئیًا

ع   : طفرة الخلیة الجسدیة-٣ وین جمی تنشأ عن طفرة تحدث للخالیا الجسدیة والمسئولة عن تك
رق      طة ط ة بواس ال القادم ى األجی ا إل دم انتقالھ ز بع م وتتمی ة بالجس ر الجنینی جة غی األنس

مثلتھا األورام الخبیثة والتي تحدث نتیجة لطفرة في أحد المورثات المسئولة  جنسیة، ومن أ
ھ انقسام مستمر ال      تج عن ا وین الي تكوین األورام      عن انقسام الخالی ھ وبالت تحكم فی یمكن ال

.السرطانیة
تنشأ عن تفاعالت بیئیة مع مكونات وراثیة معتلة ، وعادة ما : االعتالالت عدیدة المسببات-٤

.في مرحلة متأخرة من العمرتحدث 
درات -٥ دریا(اعتالالت المتق ا  ): المیتوكون ب األساسي للخالی درات ضمن التركی دخل المتق ت

ى  وي عل اج     ٣٧وتحت وي إلنت نفس الخل ة الت ق بعملی ات تتعل اج بروتین تص بإنت ة تخ مورث
ذه ال     وارث اعتالالت ھ تم ت ات عن   الطاقة الالزمة إلتمام العملیات الحیویة بالخلیة، وی مورث

ذه    ة ھ طریق األم لألبناء والبنات وذلك كونھا تتواجد في سائل البویضة من األم،  ومن أمثل
.االعتالالت العمى اللیلي، وضمور لیبر البصري

:كیفیة نشوء األمراض الوراثیة
ا،   تنشأ األمراض الوراثیة نتیجة طفرات في الحمض النووي، تختلف أنواعھا وتأثیراتھ

ؤدي إلى        وتنعكس ھذه ا ا ی ة مم ا الحیوی الي وظائفھ ة وبالت لطفرات على بناء منتجاتھا البروتینی
٠)٣شكل ـ (ظھور األعراض المرضیة 
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نشوء األعراض المرضیة نتیجة االعتالالت الوراثیة): ٣شكل ـ (

:كیفیة انتقال األمراض الوراثیة 
ي كمرض في    یتم توارث ال صفات المتنحیة من اآلباء واألمھات وینعكس النمط الجین

فیھ الصفة المعتلة في " تتنحى" و. النمط الظاھري في حالة تماثل المورثات كجینات معتلة 
ر كمرض    ي تتواجد         (النمط الظاھري فال تظھ لیمة الت ا الصفة السائدة الس ب علیھ ث تغل حی

٠)معھا
ن یلتوارث للصفات في مرحلة زوجیات الصبغیات الثالثة والعشرویعود ھذا النمط في ا

فإن تم التلقیح بین األمشاج  ) في الحیوان المنوي(واألب) في البویضة(المتواجدة لدى األم 
اج ذلك      ) البویضة(واألنثویة ) الحیوان المنوي(الذكریة  ان نت ة، ك ات المعتل الحاملین للمورث

٠)٤-شكل( ت المعتلة وغیاب المورثات الصحیحة لدیھلوجود المورثا) مریض(ولید معتل 

صبغيات النواة في الخلية فيالمورثة 

حدوث طفرات اعتاللية أو فقدان للمورثات 

أ الرسول.ن.ى رتغير أو فقدان للحامض النوو

تغيير أو فقدان للمنتجات البروتينية

طفرات مختلفة
استبدال-١

اضافة-٢
:حذف-٣

)كلى أو جزئي(

خلل في نسخ المادة الوراثية

تللحقيبة الوراثية إلى بروتيناةخلل في عملية الترجم

أعراض األمراض الوراثية
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توریث االعتالالت الوراثیة من األبوین الحاملین للمورثات المعتلة لألبناء):٤ـشكل (

األباألم 
)حامل للمورثة المعتلة ( )                      حاملة للمورثة المعتلة ( 

:األمراض الوراثیة كمعضلة صحیة
رى      ل مشكلة صحیة كب أظھرت الدراسات في مجال األمراض الوراثیة أن ھذه األمراض تمث

ة     ي تعزى لالختالالت الوراثی ا     )٨(بالنظر إلى النسب الكبیرة لالعتالالت الت ك م ة ذل ومن أمثل
:یلي
.اثي رئیسمولود یعانى من مرض ور١/٥٠
.مولود مصاب أو حامل لمرض وراثي أحادى العامل المعتل١/١٠٠
.مولود یعانى من اعتالل صبغى رئیس٢٠٠/ ١

.من اإلجھاض التلقائي ناتج عن اعتالالت صبغیة%  ٦٠> 
.من الوالدات المیتة ناتجة عن اعتالالت صبغیة%  ٧–٦
٠اعتالالت صبغیة سائدة٦/١٠٠٠

اعتالالت صبغیة جسدیة متنحیة٢.٥/١٠٠٠

حامل للمورثة المعتلةمريض
)ظاھریًا صحیح ( 

ثة المعتلةحامل للمور
)ظاھریًا صحیح ( 

سلیم
من حیث التركیب ( 

)الوراثي والمظھر 

)األوالد والبنات ( األبنـاء 
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.اعتالالت صبغیة جنسیة٠.٥/١٠٠٠
عجز أو إعاقة عن  والوراثیة والدة أطفال یعانون من قصور أوقد ینتج عن األمراض

اختالف     األداء السوي لألعمال الجسمانیة أو العقلیة، تختلف في شدتھا ومضاعفاتھا الصحیة ب
اھات مستدیمة وأمراض مزمنة مستعصیة على العالج مسبباتھا وأنواعھا وقد یسبب بعضھا ع

.والتأھیل

: أمراض الدم الوراثیة كمعضلة صحیة واجتماعیة و نفسیة واقتصادیة
دم  من المعروف أن مشكلة أمراض    ب الصحي     ال ى الجان ة ال تقتصر عل ا  الوراثی وم

ك إلى   ب ینتج عنھ من اعتالل للمصاب ومضاعفات مزمنة لھ، بل تتعدى ذل االجتماعي  الجان
ادي ي واالقتص افةوالنفس رتھ  ، باإلض ھ وأس اب نفس ى المص لبیة عل اعفات الس ى المض إل

.بصفة عامةامنا شطھتطال جمیع جوانب الحیاة وتؤثر سلبًا في جمیع حیث ومجتمعھ 
راض  ر األم اییس، تعتب ل المق ة المزمنوبك ك  ةالوراثی الج وتل ى الع یة عل والمستعص

ة و  المؤد ة فردی ة كارث دیة أو العقلی ة الجس ى اإلعاق ا إل ة منھ وم  عی ھ مفھ ا یحمل ك لم ة وذل ائلی
٠اإلعاقة من تعقیدات صحیة واجتماعیة ونفسیة وما تسببھ من تأثیرات اجتماعیة واقتصادیة

ادًیا عل  ا اقتص ة عبًئ راض الوراثی ل األم ا تمث وفر ىكم دم ت رًا لع ع نظ رة والمجتم األس
را وسیلة العالج ال إن نسبة نجاح      ضناجع منھا ، فعلى سبیل المثال بالنسبة ألم ة ف دم الوراثی ال

دى   ر من        %٥٠عملیات زرع النخاع ال تتع ھ الكثی زال یكتنف ات ال ی ا أن العالج بالمورث ، كم
.الصعوبات الفنیة التي تحول دون اإلفادة منھ

: األمراض الوراثیة األكثر انتشارا بالبلدان العربیة
اعتالالت صبغة الدم المنجلیة واالعتالالت الثالسیمیة واالعتالالت اإلنزیمیة ھي تعتبر 

تالالت          د االع ین توج ي ح ة،  ف دان العربی ي البل ة ف تالالت الوراثی ین االع ارا ب ر انتش األكث
رى  ة األخ ة،  (الوراثی اض األمینی تقالب األحم تالل اس لي، اع ف الحویص ة داون، التلی متالزم
. بنسب متفاوتة) الخ٠٠٠الدرقیة الخلقي نقص إفراز الغدة 

:األمراض الوراثیة في المملكة العربیة السعودیة
ة         دم الوراثی ا اعتالالت ال ة السعودیة ومنھ ة العربی تنتشر األمراض الوراثیة في المملك
ة    ب عالی اطق بنس ض المن ي بع د ف ث توج ة، حی ة مختلف اطق جغرافی ى من ة، وف ب متفاوت بنس

) ابیدیمیولوجیة(ومع الحاجة إلى إجراء دراسات میدانیة مجتمعیة ةیة معینفرضتھا ظروف بیئ
ات       ة إال أن الدراس اء المملك ف أنح ي مختل ة ف راض الوراثی ار األم م وانتش دى حج د م لتحدی
وطن        ي یت ة الت اطق الزراعی ي المن المتوفرة تشیر إلى انتشار أمراض الدم الوراثیة وبخاصة ف

ة        فیھا البعوض الناقل للمالر ا المنجلی ة األنیمی دى الحاملین لمورث ث توجد ل یا لحقب طویلة حی
ا      وغ الحاملین لھ ة بل مناعة من اإلصابة بالمالریا الخبیثة ، ویؤدى انتشار ھذه المورثة في حال
اطق إلى       ذه المن ي ھ ارب ف سن الزواج إلى إنجاب األطفال الحاملین لھا، كما یؤدى زواج األق

. انتشار ھذه االعتالالت
ة       ) ١(ویوضح جدول    ة بالمملك دم الوراثی ة الكتشاف أمراض ال ملخص التطورات التاریخی

األمراض غیر المعدیة األكثر انتشارًا بالمملكة العربیة ) ٥(یوضح شكل االسعودیة كمالعربیة 
:السعودیة
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ة كتشاف أمراض الدم الوراثیة في المملكة العربی الملخص التطورات التاریخیة ) : ١جدول ـ (
السعودیة

مؤلف النشرة البحوث/ االكتشاف  السنة

لیمان -
ومساعدوه

وذرأوول -
ومساعدوه

.في المنطقة الشرقیة " S) "سإ(ھیموجلوبین -
األنیمیا المنجلیة ذات الطبیعة المتوسطة في المنطقة -

.الشرقیة 
.ألفا ثالسیمیا في المنطقة الشرقیة -

نجلیة ممیا الفي مرضى األنی" F) "فإ(زیادة ھیموجلوبین -
.في المنطقة الشرقیة 

ھـ١٣٨٣
)م١٩٦٣(

الحازمي-

.بیتا ثالسیمیا في المنطقة الشرقیة -
.بیتا ثالسیمیا في المنطقة الجنوبیة الغربیة -

نقص خمیرة جلوكوز سداسي الفوسفات المؤكسد في -
.المنطقة  الجنوبیة 

ھـ١٣٩٠
)م١٩٧٠(

الحازمي-
لیمان-

.اض ھیموجلوبین الری-
ھـ١٣٩٦

)م١٩٧٦(
الحازمي-

لیمان-
ألفا ثالسیمیا في المنطقة الوسطى-

ھـ١٣٩٨
)م١٩٧٨(

الحازمي-
لیمان-

في المملكة العربیة " O-Arab"عرب –Oھیموجلوبین -
السعودیة

ھـ١٤٠٠
)م١٩٨٠(

الحازمي-
لعواميا-

في المنطقة الجنوبیة الغربیة وفي " S) "سإ(ھیموجلوبین -
.وفي المنطقة الشرقیة منطقة الوسطى ال
.ألفا ثالسیمیا في مناطق المملكة المختلفة -
.بیتا ثالسیمیا في مناطق المملكة المختلفة -

نقص خمیرة جلوكوز سداسي الفوسفات في مناطق -
المملكة

ھـ١٤٠٢
)م١٩٨٢(

الحازمي -
وآخرون

دراسة عدیدة على المورثات والظواھر المرضیة السریریة -
مرضى األنیمیا المنجلیة والتداخل بین مختلف على 

المورثات المعتلة

إلى ١٤٠٢
ھـ١٤٠٩

إلى ١٩٨٢(
)م١٩٨٩

مجموعة -
صبغة دراسة 
منجلیةالدم ال

مجموعة -
العمل الوطنیة

:دراسات عدیدة عن 
٠االعتالالت الجزیئیة واختالفاتھا الجینیة والظاھریة-

.یة الجوانب التوعویة والعالج-
.عتالالت الوراثیة الاستكمال التاریخ والنمط المرضي ل-

إلى ١٤٠٩
ھـ١٤٢٥

إلى ١٩٨٩(
)م٢٠٠٤
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مؤلف النشرة البحوث/ االكتشاف  السنة

الحازمي -
وآخرون

ستشارة الوراثیة الوقائیة المتابعة المرضى وتقدیم ا-
.والعالجیة 
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األمراض غير المعدية األكثر انتشاراً في المملكة العربية السعوديةاألمراض غير المعدية األكثر انتشاراً في المملكة العربية السعودية)  : )  : ٥٥شكل ـ  شكل ـ  ((

ت ت االعتالالاالعتالال
الهيموجلوبينيةالهيموجلوبينية

صبغة الدم صبغة الدم 
المنجلیةالمنجلیة

االعتالالت اإلنزیمیةاالعتالالت اإلنزیمیة

اعتالالت التمثیل اعتالالت التمثیل 
الغذائي الوالدیة الغذائي الوالدیة 

األخرىاألخرى

االعتالالت االعتالالت 
متعددة األسبابمتعددة األسباب

متالزمة متالزمة 
داونداون

تثلث تثلث 
الصبغى الصبغى 

١٨١٨رقم رقم 

االعتالالت االعتالالت 
الكروموسومیةالكروموسومیة

الثالسیمیاالثالسیمیا

اعتالالت خمیرة اعتالالت خمیرة 
سداسي الفوسفات سداسي الفوسفات 

الجلوكوزالجلوكوز

نقص خمیرة نقص خمیرة 
الجلوتاثیون الجلوتاثیون 

المختزلالمختزل

نقص خمیرة نقص خمیرة 
البیروفات المحفزالبیروفات المحفز

ارتفاع ارتفاع 
ط ط ضغضغ
الدمالدم

داءداء
السكرىالسكرى

السمنةالسمنة

اعتالالت األحماض اعتالالت األحماض 
األمینیةاألمینیة

متالزمة تیرنر متالزمة تیرنر 
ومتالزمة كالینفلترومتالزمة كالینفلتر

نقص إفراز نقص إفراز 
الغدة الغدة 

الدرقية الدرقية 
الخلقيالخلقي

بیتاألفا
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-٩-

: للوقایة من األمراض الوراثیةكوسیلةالكشف المبكر والتدخل المبكر
ر   وراثي ل  یعتب رة       الفحص ال ة مبك ي مرحل لكشف عن االعتالالت المرضیة ف

ذا الكشف عن          ن المضاعفات المرضیة ، وك د م ة للح والتدخل المبكر وسیلة فعال
٠حاملي المورثات المعتلة واتخاذ اإلجراءات الوقائیة في ضوء ذلك

ان  ذ ومن األھمیة بمك دى       لكك ة ل د مدى الضعف أو القصور أو اإلعاق ، تحدی
حیًا واج       ا ص ن وطأتھ ف م رة للتخفی ل مبك ي مراح ل ف ى   الطف یًا عل ًا ونفس تماعی

رة ي أو  األس العالج الطبیع ة ك ة للحال ائل المالئم ن خالل الوس ر م دخل المبك ، والت
ھود األسرة في جالجراحي أو عالج النطق أو العالج النفسي ، والعمل على إشراك 

٠الرعایة والتأھیل

أتي و ة ت ص أھمی رامج الفح وراثي ب ر  ال ي المبك دخل العالج ر والت المبك
ن األمراض     د م ة للح ة الوقائی ة واالستشارة الوراثی ع  الوراثی ي المجتم ات ف واإلعاق

ادیة    حیة واالقتص ة والص ب االجتماعی ة الجوان ة لخدم یلة فعال ك كوس ب ذل ، ویتطل
ع   ف المستویات        المساھمة الفعالة من جمی ى مختل ام وعل ات المجتمع والقطاع الع فئ

.د من اإلعاقة ثمارھا المرجوة للحلتؤتي الجھود المبذولة 

ى العالج       ة أمراضًا مستعصیة عل اجع   وبالنظر إلى كون األمراض الوراثی ـ الن
راً مباشرًاوسببًا ل م  لإلعاقةـ فإن ذلك یتطلب تشخیصًا مبكرًا ثم تدخًال مبك ن للتقلی
اط   آثارھا ل المسببة لألمراض   ، ویكون ذلك حسب أنم ة    العوام وفي مراحل عمری

٠مناسبة تبعًا لذلك 
: بصفة عامةمراحل إجراء التشخیص المبكر لألمراض الوراثیة 

ة    ادة الوراثی ب الم یر تركی ة   ( أدى تفس اض النووی بغیات واألحم ى ) الص ، إل
واعتالالت المادةالمخبري لألمراضإحراز تقدم علمي ملحوظ في مجال التشخیص

٠الوراثیة 
د  و ة وتشمل      ق ة من الدق بة عالی ى نس ى إل رق عدة ترق ائل وط وفیر وس ن ت أمك

شكل  ( مثل في مراحل مختلفة من العمر الوراثیة خیارات متعددة إلجراء الفحوص 
:)٦ـ 

٠الفحص قبل الزواج .١
٠الفحص أثناء الحمل .٢
٠الفحص عند الوالدة .٣
٠حص خالل فترات المراجعة للتطعیم الف.٤
٠الفحص عند االلتحاق بالمدرسة .٥
٠)المسح الوراثي(في سن البلوغ فحص ال.٦
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-١٠-

إجراء الكشف المبكر والتشخیص الوراثيمراحل) ٦-شكل(

قبل زرع 
النطفة

بعد الوالدة

أثناء الحمل
لألطفال في سن المدارس

سن البلــوغفي 

مسح وراثي وقائيقبل الزواج

إجراء التشخيص الوراثي واالستشارة الوقائيةمراحل
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-١١-

:قبل الزواج الوراثي الفحص:أوًال
ي مختلف       ة ف ات المعنی ة عن طریق        تعمل الجھ وفیر خدمات وقائی ى ت المجتمعات عل

التوعیة الصحیة وتبیان األنماط الوراثیة ـ في حاالت خطر اإلصابة باألمراض الوراثیة ـ 
في ضوء نتائج الفحوص الطبیة والتحالیل المخبریة ، وذلك من خالل التشخیص الوراثي 

ة   الوقائي وبخاصة في مرحلة ما قبل الزواج الكتشاف الحاملین ل   ات المعتل شكل  (لمورث
٠)٧ـ
الفحص قبل الزواج) : ٧شكل ـ( 

ة دم من الرجلعینالرجلفحص: المرحلة األولى 

)المخبري(إجراء التشخیص الوراثي 

ال مانع من االقتران حامل للمورثة المعتلة
بأي امرأة على 

اإلطالق
فحص المرأة:  المرحلة الثانیة

مانع من االقترانال

االستشارة الوراثیة الوقائیة
النصح بعدم االقتران بحامل ( 

)المورثة المعتلة
حاملة للمورثة المعتلةسلیمة

سلیم
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):االنتقاء كوسیلة لوالدة أطفال أصحاء (التشخیص قبل زرع النطفة 
ارج     زوج خ ن ال أخوذة م امن الم ة بالحی ن الزوج أخوذة م ة الم یح البویض تم تلق ی

ة         الرحم ، ویتم استك ي عمر ثالث ا ف م یؤخذ عدد من الخالی ثار الخالیا في مستنبت ث
تالالت            ن االع ا م ن خلوھ د م ا للتأك وراثي علیھ خیص ال راء التش تم إج ام ، وی أی

اثرة في   ٠الوراثي وعند ثبوت خلوھا من االعتالالت الوراثیة یتم زرع الخالیا المتك
.رحم الزوجة لوالدة طفل سلیم بإذن اهللا

ة   وتمكن ھذه ة متنحی الوسیلة األسر ، وبخاصة من لدیھم مصابین بأمراض وراثی
٠) ٨شكل ـ ( ، من إنجاب أطفال أصحاء 

التشخیص قبل زرع النطفة): ٨شكل ـ(

األماألب

البویضةالحیوان المنوي

:التشخیص أثناء الحمل
ادة ـ     ي الع عن طریق   تكمن المعضلة في كون الفحص أثناء الحمل یجرى ـ ف

عشر إلى الرابع عشر  ثانيخالل األسابیع من الفحص عینة من الزغابات المشیمیة 
ل   ن  الحم ري       ٠م ي إن أج وه الجنین اض والتش ر اإلجھ ات خط ل الفحوص وتحم

، إن )٢٨(حمل معضلة شرعیةویمثل إجراء ونتیجة الفحص أثناء ال٠التحلیل قبل ذلك 
ة     ثبت إصابة الجنین بمرض وراثي ، وفي حالة خلو الجنین من االعتالالت الوراثی

.)٩ـشكل ( یتم طمأنة الوالدین

اإلخصاب خارج الرحم

تكاثرالخالیا
في مستنبت

خلية٢ـ ١
)أيام ٣عمر ( 

إجراء التشخیص الوراثي

)یستبعد ( مریض 
سليم

غرس الخاليا السليمة 

المتكاثرة في رحم األم

والدة طفل سلیم 
بإذن اهللا
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جراءات المحتملة في ضوء ذلكإلواأثناء الحمل الوراثي طرق التشخیص :)٩شكل ـ(

الموجات فوق الصوتیة ـ فحص الجنین ب
أواألم،حص دم فـ 
ص دم الجنین ، أوحفـ 
فحص عینة من السائل األمنیوسي ، أوـ 
فحص عینة من الزغابات المشیمیةـ 

استمرار الحمل ؟ -
)توجد محاذیر شرعیة فى ھذه الحالة( إجھاض ؟؟ -
اثیة بالجنین داخل الرحمتصحیح العیوب الور-
العالج الطبي أو الجراحي أو بالمورثات بعد الوالدة -

ات  و دف الفحوص ة تھ ر      الوراثی خیص المبك ى التش ل إل اء الحم رى أثن ي تج الت
دخل     ة للت لالعتالالت الوراثیة المسببة لإلعاقات بھدف وضع االستراتیجیات المالئم

ات   المبكر، سواء جراح لتصحیح بعض االعتالالت    ،یًا أو باستخدام العالج بالمورث
الوراثیة للحد من والدة أطفال یعانون من األمراض الوراثیة أو المقعدة  أو التخفیف 

ذه الفحوصات      دتھا ومضاعفاتھا وتشمل ھ ل   من ح ة وتحلی ل الكیمیائی بعض التحالی
ا الفحص بالموجات فوق  الحمض النووى للجنین المأخوذ من السائل األمنیوسى وكذ

ألم  وتیة ل تالالت       . الص بعض االع ر ل خیص المبك ات للتش ذه الفحوص تخدم ھ وتس
تالالت      بى واالع وب العص وب األنب ة داون وعی ل متالزم ل مث اء الحم ة أثن الوراثی

٠الصبغیة وغیرھا

إجراء التشخیص 
الوراثي

سلیم غیر سلیم

یستمر الحمل
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:التشخیص عند الوالدة
ري ل     ل الس ن الحب ة دم م ذ عین والدة بأخ د ال خیص عن تم التش راء  ی ود وإج لمول

والوراثي لھا بھدف التشخیص المبكر لالعتالالت الوراثیة ومن ثم الفحص المخبري
ة      حیح االختالالت الوراثی ًا لتص وضع برامج التدخل المبكر سواء جراحیًا أو عالجی

٠)١٠شكل ـ ( التي قد تؤدي إلى اإلعاقة وكذلك وضع برامج التأھیل المالئمة لھا 

عند الوالدةالوراثي تشخیص ال) : ١٠شكل ـ (

إجراء الفحص السريري عينة دم من الطفل

إجراء الفحص الوراثي 

تصحيح العيوب الوراثية

بالعالج بالمورثات ؟

طبيعيغير طبيعي

متاحعالج ؟

غير متاح
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ى        والدة إل د ال رى عن ي تج ة الت ة والوراثی ات المخبری دف الفحوص وتھ
ات وذلك      ة واإلعاق التشخیص المبكر لالعتالالت الوراثیة المسببة لألمراض المزمن

خطة الرعایة والتأھیل المالئمة للمصابین لتقلیل فرصة لیجیات بھدف وضع االسترات
حدوث اإلعاقات أو التخفیف من حدتھا ومضاعفاتھا وإتاحة المجال للتدخل الجراحي  

لتصحیح بعض ) إن أمكن ( أو العالج الدوائي أو بالمورثات ) للتشوھات الجسدیة ( 
ى یمكن تشخیصھا عند الوالدة االعتالالت التاالعتالالت الوراثیة وتشمل بعض ھذه 

):٢جدول ـ(ما یليـ باستخدام بعض التحالیل الكیمیائیة وتحلیل الحامض النووى ـ
األمراض التي یمكن تشخیصھا وراثًیا عند الوالدة): ٢جدول ـ (

)مرض دوشین(ـ اضمحالل العضالت  ـ مرض الفنیل كیتونوریا
ـ ھشاشة الكروموسوم إكس الدرقیةـ نقص إفراز الغدة

ـ مرض ھنتنجتون ستقالبیة الختالالت االـ ا
ـ االضمحالل التوتري للعضالت ـ التلیف الحویصلي

)الناعور ( ـ الھیموفیلیا  ـ الثالسیمیا
ـ متالزمة داون ـ صبغة الدم المنجلیة

د تسبب           ي ق د ـ والت دى الموالی ة والتشوھات ل ویتم الكشف عن األمراض الوراثی
اعة               ع وعشرون س رة ـ وعادًة خالل األرب ي مراحل مبك ة ف ة أو ذھنی ات بدنی إعاق

٠التالیة للوالدة ویتم التأكد في بعض الحاالت خالل األسبوع األول من ذلك التاریخ
وتشمل االختبارات التي تجرى في ھذه المرحلة المبكرة اختبارات مخبریة لعینة 

ي المجتمع      الدم للكشف عن األمراض الوراثیة و دة السائدة ف ة والمقع ومع  ٠المزمن
ًا          ًا عام اك اتفاق تفاوت ھذه األمراض في نسبة حدوثھا من مجتمع  آلخر، إال أن ھن

٠للكشف عن عدد من االعتالالت المرضیة 
ى الطفل      ) ٣ـ جدول( ویوضح  ذھني عل أثیره الصحي وال سبب االعتالل وت

دئي ووسائل العال    بعض ھذه األمراض     ویعطي لمحة عن الفحص المب وفرة ل ج المت
٠المبكر لحدیثي الوالدة الوراثيالسائدة ، والتي یرتكز علیھا مبدأ الكشف

االختبارات الوراثیة الرئیسة في الكشف المبكر والتدخل لحدیثي :  )٣جدول ــ (
الوالدة
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العالج الفحص المبدئي التأثیر السبب االعتالل

إحالل
الھرمون

یر ھرمون تقد
تنشیط الغدة 

الدرقیة

قصور ذھني-
بطؤ النمو-

نقص 
وظائف 
الغدة 
الدرقیة

نقص إفراز 
الغدة 
الدرقیة

إحالل 
الھرمون

١٧تقدیر ھرمون 
ھیدروكسي
بروجسترون

الخلط في -
تشخیص الجنس

فقدان األمالح من -
الجسم

قصور في 
تكوین الھرمون

تضخم 
الغدة 
الكظریة

عالج طبیعي 
وتدخل 
إن جراحي،

لزم األمر

تقدیر ھرمون 
اتین كاینیزیكر

ضمور مضطرد 
للعضالت

طفرات في 
المورثات 

الجینیة

ضمور 
العضالت

تناول عقار 
لبنسلینا
التحصین و

والتطعیم
تجنب و

مسببات 
ترسب النوبات

التحلیل 
الكھربائي

أنیمیا مزمنةـ 
نوبات أالم حادةـ 

تشوھات الجھاز ـ 
الھیكلي ومضاعفات 

ىعضویة أخر

اختالل -
تركیب صبغة 

الدم

اختالالت 
صبغة الدم

األنیمیا " 
"الوراثیة 

نقل دم دوریًاـ 
لعالج ـ ا

إلخراج
لحدید من ا

الجسم
رع نخاعـ ز

العظام

مدى ثبات -
تركیب الخلیة 
الدمویة الحمراء

األنیمیا المزمنةـ  
نقل دم وعالج ـ  

إلخراج عنصر 
الحدید من الجسم

اختالل توازن 
ج إنتا

البروتینیات في 
إحدى سالسل 

صبغة الدم

االعتالالت 
الثالسیمیة

تجنب تناول -
المواد 

واألدویة 
المؤكسدة

ـ تقدیر فعالیة 
نوعیتھاوالخمیرة 

أنیمیا حادة عند 
تناول بعض 

المواد المؤكسدة 
كالفول وبعض 

االدویة

اعتالل 
مورثة 
الخمیرة

عوز 
خمیرة 
سداسي 
فوسفات 
الجلوكوز 
النازعة 

دروجیللھی
ن
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العالج الفحص المبدئي التأثیر السبب االعتالل

غذائي- تقدیر نسبة 
الحمض في البول

والقصور الذھني 
تأخر النمو نزیماإلنقص -

الفینیل 
كیتونوریا
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مقدمة
دورھاتعتبر   ة الصالحةوالتي ب ار الزوج ن أختی ریعة السمحةعلي حس ت الش حث
ام،        رة عینھاأنجاب ذریةصالحة یسودھا الحب والوئ نواة لتكوین أسرة سعیدة ق

ائھم، ویستمیتا في    حیاةلأفضل ماھوفي توفیر ان الزوحیتفانى فال  إذالل كل  أبن
المة  ل س ن أج عوبات م و الص ائھموخل ى  أبن دا اقص ث ینش راض بحی ن األم م

فال مانع من حرص اإلنسان على أن یكون أذا . الرعایة الوقائیةالصحیةدرجات 
ل نسلھ   ن ك افى م لیما مع بس وي،عی دي أو عض ھھذجس ن تجنب إجراء ا یمك ب
ى دالالت الفحص      . وراثي الالزمةلفحص الت اعملیا ى الضوء عل ل أن نلق وقب

. الوراثي البد لنا من أعطاء نبذة عن ھذه األمراض

:أنواع ألمراض الوراثیة
في عدد الصبغیاتةلقلة أو زیادةنتیجثأمراض وراثیة تحد.١

(Chromosomes Disorder).أو نتیجة تغیر في تركیبةالصبغیات 
بالنسبة لألطفال %) ٠.٥(حالة٢٠٠لكل ١ة ھذه األمراض بنسبة وتقدر نسب

.حدیثي الوالدة
(Down Syndrome)متالزمةداون : مثال لألمراض الصبغيات

).٢١كروموسوم الثالثي (زیادة في عدد الكروموسومات 
ال   یال في ھذه الحالة المرض  ر األجی ل عب وعتبر مرضًا وراثیًا ینتق

بھا المرض التكرار لیةاحتماو، في اغلب األحیانبھال تتكرر اإلصابة 
مل فیھا المرأة في المستقبلحمرة تل في ك% ٢إلى % ١تتراوح بین 

بعض   كروموسومین متالصقینلوجود ةجنتی كروموسوم  (ببعضھا ال
ب   تج   ) مرك ذا ین ل  وھ ن حم دین  ع د الوال ومین أح للكروموس

ي المستقبل    نسبة احتمال تكھذه الحالةفي . المتالصقین رار اإلصابة ف
النسبة بین الوالدینفتزید وتختل

ا  (Mosaic) الموزیك   ر من الخالی وعین او اكث ن أن ،وجود ن یمك
%١ةتكرر بنسب

ةالمورثات   .٢ Monogeneic or Mendelian)أمراض وراثیةأحادی
Disorders)

ٍٍ Single Geneوھذه األمراض تنتج نتیجة لخلل أو طفرة في مورثة واحدة 
ة بالنسب  ١٠٠٠لكل  ١٠وتقدر ھذه األمراض بـ  والدة   ةحال دیثي ال ال ح . لألطف

ا       ة انتق أن تكون طریق ذه األمراض ب ا لوال تخلو ھ Inheritance)مورثتھ
Pattern)بین األجیال عن:

وتقدر ھذه األمراض Autosomal Recessive)(ةوراثة متنحی.أ
. حالة١٠٠٠لكل ٢.٥بـ 
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وتقدر ھذه األمراض بـ Autosomal Dominant)(ةوراثة سائد.ب
حالة١٠٠٠لكل ٧

ة متنحی.ت ائد/ةوراث ة عةس ونومرتبط ق الكرموس ي  مطری الجنس
(X-linked or Y-linked)     ـ ذه األمراض ب در ھ لكل  ٠.٤وتق

حالة١٠٠٠

تحدث نتیجة تداخل  (Complex Diseases)أمراض شائعة ومعقدة . ٣
ا العوام  ل منھ دة عوام ةالورلع ات(اثی ة) المورث ل البیئی غوط (والعوام كالض

).الخ..والنظام الغذاء واللیاقة البدنیة، النفسیة

دریا.٤ ق المیتوكون ن طری ل ع راض تنتق Mitochondrial) أم
Inheritance)وطریق ثوارثھا عبر األجیال یكون عن طریق األم فقط

:دواعي الفحص الوراثي

.(Mental Retardation)اإلعاقة العقلیة.١
ن         .٢ زء م دتكون ج ة ق وب خلقی ة أو عی دیھمُ إعاق ذین ل الغین ال ال اوالب األطف

.(Multiple  Anomalies)اعراض مرض وراثي 
. (Metabolic Disorders)األمراض األستقالبیةأوالتمثیل الغذائي .٣
ھ (Miscarriages)حاالت اإلجھاض المتكررة .4 أو والدات الموالیدالمیت

(Stillborn).
ع      .5 دم وجود أسباب عضویة تمن الزوجین الغیر قادرین على األنجاب رغم ع

.Couples with unexplained infertility) (ذلك
. (Neurological Disorders)األمراض العصبیة .6

االت 7. الغین(الح ال أوالب و  ) األطف ور النم دیھاتأخرفي تط ي ل الت
(Developmental Delay)  دھم صعوبات ت ة أوعن Learning) علیمی

Difficulties)  .
خاص  .8 الغین(األش ائلي بوجود ) الب اریخ ع دیھا ت ذین ل ري ال رطان أس س

(Familiar Cancer Syndromes)ال ر األجی دي عب رطان الث ، كس
.والقولون

رض  .9 ات مصابون بم دیھاابناء او بن ذین ل وین ال (Genetic Disease)األب
ي أو ة غی  وراث بغیات مركب املین لص ةح Chromosome) ر طبعی

Abnormality)
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كنتیجة لضمور (األبوین الذین لدیھاابناء او بنات مصابون بالعمي الوراثي .10
.إعاقھ سمعیةأولدیھم) لیبرالعصب البصري أومرض 

انع   .10 عاعات والمص ال األش ي مج ون ف ذین یعمل رة كال ن الخط حاب المھ أص
الي یمكن أن    الكمیاویة التي ثبت تأثیرھاعلمیاعلي الصبغ ات وبالت یات أو المورث

.تنتقل عبر األجیال

:   برنامج الفحص الوراثي 
إجراء       وزراء القاضي ب س ال رار مجل زواج على     كان لق ل ال ي قب الفحص الطب

دى حرص     السعودیین ي م الصدى الكبیر في األوساط الطبیة والشعبیةویدل عل
ارتفاع معدل أشارت الي میة علالدراسات وأن الالسیماوأستشعار الدولة بأھمیة و
راض الوراثی ار االم ابةةوانتش بة اإلص اتكثیف نس را لكبھ زاوج نظ ة الت ثاف

أن نسبة انتشار امراض  فعلي سبیل المثال .المجتمععوائل والداخلي بین أفراد 
رغم انھاالتنتشر في جمیع مناطق المملكة %٢٥-٢٠الدم الوراثیة تبلغ ما بین 

. األخرى واألكثر شیوعا؟فما ھو معدل األمراض

ةوإیجاد   راض الوراثی ن األم ان م در اإلمك د ق و الح ي ھ دف األساس طبعاالھ
د      الخدمات الصحیةاستراتجیةحیال تطویر  ق الب ي طور التطبی امج ف ،وكأي برن

.من وجود ثغرات أو مؤشرات یجب تطویرھا لجعل برنامج الفحص متكامل

لھذا البلد؟یفي والرؤیة المستقبلیةھل برنامج الفحص الوراثي الحالي: سؤال

:   سلبیات برنامج الفحص الوراثي الحالي

ا       .١ ا األنمی ین ھم ین وراثی ي مرض ز عل الي یرك وراثي الح ص ال أن الفح
ة  ذالك  (Thalassemia)والثالسمیا (Sickle Cell Anemia)المنجلی وك

األمراض المعدیةوفصائل الدم

كانیة ل.٢ ة الس النظرالي التركیب ریحة  ب دم ش الي یخ ص الح د أن الفح ة نج لمملك
ة         ة كالمنطق دم الوراثی ارأمراض ال اطق أنتش األخص من كان وب ن الس ة م معین
مل        ورة وال یش ة المن ة المدین دن منطق ض م ي بع زان وف ة جی رقیة ومنطق الش

.التغطیة الشاملة لسكان المملكة
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را  .٣ وارثي نظ ملھابالفحص ال در ش ن األج ان م راض ك ك أم ھنال
راد      ، شارھاوخطورتھااكثر من أمراض الدمألنت ین اف ي اساس انتشارھا ب وعل

.المجتمع

الي    .٥ یم الفحص الح األعباء المالیة واألقتصادیةالباھضة والمترتبة علي تعم
. والتي ال تستندالي أسس علمیة بحتھ

ین          .٤ و المعن وھم بخل د ی ا ق الي قدتفسر تفسیر خاطىء مم نتائج الفحص الح
.مراض الوراثیة ممایترتب علي ذلك عواقب وخیمةبالفحص من األ

وق    .٥ ظ الحق ة ال تحف وص الوراثی ا الفحص داول بھ ي تت ة الت ة الحالی الطریق
ة     ائح الفحوصات اإلیجابی الفردیة للمعنین بالفحص مماقد یؤدي الي تسرب نت

.والتي تعود بالضرر علي اصحابھاإجتماعیا أو نفسیا

حیة متكاملةوب   .٦ ط ص د خط ال     ال توج ران ح الزواج أو اإلقت ین ب ة للمعن دیل
ل     ل ك ة حم وت إجابی م ثب ران رغ زواج أو اإلقت ة ال ام عملی كمھا باتم تمس

.منھمابالمرض الوراثي

ھل من الممكن جعل برنامج الفحص الوراثي الحالي ناجح ومتكامل؟: سؤال

: أقتراحات وتوصیات تطویر برامج الفحص الوراثي

ة أ  .١ رامج توعوی داد ب ة أع موعة  عالمی ـفة المس ـائل المختلـ منھابالوســـ
راد      عجوالمرئیة تشـــ ین اف ھ ب وراثي واھداف وتنشر الوعي الثقافي الصحي ال

. المجتمع تحت أشراف متخصصون من الطب الوراثي
وزارة    .٢ حیة ك ات الص ین القطاع ة ب ة أكادمی رامج تعلمی داد ب ة أع أمكانی

اون رى وبالتع حیة األخ ؤن الص ة الصحةوالش ات التعلیمی ع الجھ م
ممثلةبالجامعات وباألخص كلیات الطب والعلوم الطبیةومدینة الملك عبدالعزیز 

اءا      رامج من أجل أعدادا لكف يالمتخصصة ف  تللعلوم والتقنیة حیال تطویر ب
الوعي          ین یساھمون ب ین ومرشدین وراث اء وفن اء وعلم طب الوراثة من أطب

.الوراثي

وراثي   تقدیم الدعم المالي وال.٣ معنوي والتسھیالت لتشجیع المعنین بالطب ال
ین مختلف     بعمل مسح میداني لدراسة األمراض الوراثیة الشائعةوالمنتشرة ب
ان        در اإلمك اد ق ل ، واألبتع ل وعشائر وعوائ شرائح المجتمع السكاني من قبائ

.عن نسخ وتقلید الدراسات الغربیة التي الیمكن األستفادة منھا محلیا
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ل ال .٤ ع    جع زام جمی ة ال ن خالل ن م ي یمك روع وطن واة لمش وراثي ن فحص ال
ات     دارس والجامع ات الم الب وطالب والدة وط دیثي ال د وح ال الموالی األطف
ات       دة بیان اء قاع روع ببن ذا المش ن ھ تفادة م ث األس وراثي ،بحی الفحص ال ب
دة المدى التي           ن األستفادة منھابرسم الخطط األستراتجیة بعی ة یمك معلوماتی

اھ تقبلیة   تس حیة المس دمات الص ین الخ ن    . م بتحس ات یمك ذه البیان ا ھ وایض
الزواج أو        راغبین ب ین ال وراثي ب ة الفحص ال األستفادة منھا بتحدید مدى لیاق

.األقتران دون الحاجة الي تعریضھماللضرراألجتماعي والنفسي

ي المستویات لمواكبت        .٥ ي اعل ز الطبیةالوراثیةالمتخصصة عل أعداد المراك
.یاجات المجتمعإحت

املى         . ٦ ن ح ران م زواج أو األقت ن أراد ال ة لم ة بدیل الیب عالجی داد أس أع
أو بالكشف  (IVF)األمراض الوراثیة شریطة جوازھا شرعیاكأطفال األنابیب  

.في الشھور األولي من الحمل(PGD)علي األجنة وراثیا
-
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	(شكل  ـ4): توريث الاعتلالات الوراثية من الأبوين الحاملين للمورثات المعتلة للأبناء
	الأم الأب

	(شكل ـ8): التشخيص قبل زرع النطفة
	الأبالأم
	الحيوان المنوي  البويضة
	(شكل ـ9 ) : طرق التشخيص الوراثي أثناء الحمل والإجراءات المحتملة في ضوء ذلك
	ـ فحص الجنين بالموجات فوق الصوتية
	ـ فحص الجنين بالموجات فوق الصوتية
	تضخم الغدة الكظرية
	ضمور العضلات

	ـ نقل دم دورياً
	الاعتلالات الثلاسيمية
	الفينيل كيتونوريا


	الموزيك  (Mosaic)وجود نوعين او اكثر من الخلايا,يمكن أن تكرر بنسبة 1%
	.7الحالات (الأطفال أوالبالغين) التي لديهاتأخرفي تطور النمو (Developmental Delay) أوعندهم صعوبات تعليمية (Learning Difficulties).
	برنامج الفحص الوراثي :
	سؤال: هل برنامج الفحص الوراثي الحالي يفي والرؤية المستقبلية لهذا البلد؟
	سلبيات برنامج الفحص الوراثي الحالي:
	1.أن الفحص الوراثي الحالي يركز علي مرضين وراثيين هما الأنميا المنجلية(Sickle Cell Anemia) والثلاسميا(Thalassemia) وكذالك الأمراض المعديةوفصائل الدم
	2.بالنظرالي التركيبة السكانية للمملكة نجد أن الفحص الحالي يخدم شريحة معينة من السكان وبالأخص مناطق أنتشارأمراض الدم الوراثية كالمنطقة الشرقية ومنطقة جيزان وفي بعض مدن منطقة المدينة المنورة ولا يشمل التغطية الشاملة لسكان المملكة.



