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م له لم زم ل نلف ل ب ؟
داء عديد السكاريد املخاطي ذو النمط السابع هو مرض يصيييب أجي اء ميتيعيددة مين اجلسيم
ويعترب من األمراض الي تيتيطيور حيدريا تيدرجيييياً ميع ميرور اليوقيت شيعيدل يتيلي

مين شيخيص

آلخر .يبدأ ظهور أعراض املرض خالل فرتة الطفولة املبكرة .تعتميد ويوعييية حييياة امليرييض عيليى
شدة األعراض ال يعاين منها ,عاد ًة ما يعيش املرضى إىل املراهقة ومرحلة ما بعد البلوغ.
يعد داء عديد السكاريد املخاطي ذو النمط الثالث ميرضياً وراثييياً ييتيسيبيب فيييد خيليل يف أحيد
اجلينات املسؤولة عن تكوين اإلو ميات املنظمة لتكسري اجل يئات الكبرية من السيكيرييات والي
تسميى ععيدييدات السيكيارييد امليخياطيييةي,خيليل اجليني ييؤدي إىل تيعيطيييل فياعيلييية هيذا اإلوي مي
وبالتايل تراكم تلك السكريات إىل حد وصوهلا درجات مسية تؤدي إىل تضيرر األوسي ية الي
تراكمت فيها.
هناك قصور عوقصي يف أربع إو ميات خمتلفة تسبب أربع أوواع من متالزمة سان فيليبو وهي:

م له ل لخر تل ل لينبغ ل تب عه لعندلوالدةلط لل وج نلمع ض نل

تنم بلط لم بل هذ ل ل لل؟
أوالً ،جيب على الوالدين إخطار األطباء املتابعني للحمل بوجود هذا املرض يف
األسرة حىت يتسىن هلم عمل الرتتيبات الالزمة قبل والدة الطفل.
عندما تتم والدة طفل معرض لإلصابة هبذا املرض ،ينبغي إجراء الفحوصات
لتحديد ما إذا كان الطفل مصاباً و ذلك الختاذ اإلجراءات الطبية الالزمة.
م ذ لعنلأف دل ةل آلخ ين؟
توجد احتمالية إلصابة إخوة املصاب هبذا املرض أو لكوهنم حاملني للمرض
مثل والديهم .ويتوجب إستشارة طبيب األمراض الوراثية أو أخصائي اإلرشاد
الوراثي يف فحص األطفال اآلخرين يف العائلة .وميكن إجراء الفحص باستخدام
عينات دم إلخوة الشخص املصاب ،وذلك لفحص احلمض النووي ودراسة
الطفرة اجلينية ومن مث تقدمي اإلستشارة الوراثية الالزمة.

ووع  Aواإلو مي الناقص هو N-sulphoglucosamine sulphohydrolase
ووع  Bواإلو مي الناقص هو Alpha-N-acetylglucosaminidase
ووع  Cواإلو مي الناقص هو Heparan-alpha-glucosaminide N-
acetyltransferase
ووع  Dواإلو مي الناقص هو N-acetylglucosamine-6-sulphatase

1
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م له لمعدللنم حل لع ل ل؟
يعتمد معدل الن اح على عوامل منها عمر األم واحلصول على عدد كايف من
البويضات للتلقيح وكذلك احلصول على أجنة سليمة غري مصابة قابلة لإلرجاع
للرحم.
 فرصة حدوث احلمل تقدر بي .% 04-04
 معدل اإلجناب يقدر بي . %04
 وسبة حدوث االجهاض تقدر بي .%00-04
 وسبة حدوث محل خارج الرحم يقدر ب .% 0-1
 وسبة الكش عن اخللل الوراثي تقدر ب . %79

شلك  :6معلية التلقيح اجملهري

ل لذيلتال ل صل

ه لهن كل ح للتنم بلط لم بل ن سل ل لل ل
له؟
وعم  % 0-1 .من احلاالت قد حيدث هلا تشخيص خاطئ ينتهي بوالدة طفل
مصاب بنفس املرض الوراثي املوجود يف العائلة.

ه ل خ لجنسل لمن نلم كن ًل؟
وعم ولكن ألسباب طبية  .كأن يكون املرض املوجود يف العائلة يصيب الذكور فقط,
فيتم فحص اخلاليا وحتديد اجلنس وعندها يتم اختيار األجنة اإلواث إلرجاعها للرحم
لإلوغراس .
ه لت جل ل وج ل لصل ل ن يالف ل ل م ا صلعندل ثل لب يض تل؟
ال يستدعي سحب البويضات التنومي يف املستشفى وتستطيع ال وجة أن تغادر
املستشفى يف وفس اليوم.
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م ه لأع للم زم ل نلف ل ب ؟

يتمتع األطفال املصابني شتالزمة سان فيليبو بصحة جيدة عند الوالدة ،ولكن مع
ت ايد تل اخلاليا تبدأ األعراض بالظهور.
بعض األعراض ال قد تظهر على الطفل املصاب:



مالمح ممي ة للوجد عخشووة متوسطد يف املالمحي



مشاكل يف النظر و السمع



تضخم بسيط يف األعضاء ومنها الكبد والطحال



صالبة يف املفاصل و بعض املشاكل يف العظام



اإللتهابات التنفسية املتكررة



فتق يف السرة و يف اسفل البطن



تأخر عقلي



السلوك العدواين



فرط النشاط



اضطراب يف النوم

فلي التاخ صلم زم ل نلف ل ب ؟
باإلضافة إىل ما تقدم أعاله فإن يف حالة اإلشتباه بإصابة الطفل باملرض يتم إجراء
حتليل البول للكش عن وجود تركي عايل من عديدات السكاريد املخاطية .
ميكن أيضاً إجراء قياس مستوى اإلو مي يف عيند تؤخذ من دم أو جلد املصاب ويتم
تأكيد وجود املرض يف حال وجود وقص شديد أو اوعدام لإلو مي .كما ميكن عمل
حتليل للحمض النووي لدراسة الطفرة اجلينية
2

فلي المع لم ل ط لل ل

نل

زم ل نلف ل ب ؟

ليس هناك عالج تام للشفاء من املرض ,لكن تتوافر بعض العالجات التأهيلية ملنع
بعض املضاعفات الرئيسية للمرض .العالجات التأهيلية تشمل إختصاصات

م له ل ل لق حل ل ن ع لو ل اخ صل ل لقب ل تنغ س
ل()Preimplantation Genetic Diagnosis- PGDل؟
التشخيص الوراثي قبل اإلوغراس هو عبارة عن أخذ خلية واحدة أو خليتني من
اجلنني عادة يف مرحلة الثمان خاليا و فحصها يف اليوم الثالث من بعد تلقيح
البويضة يف املخترب بتقنيات متقدمة للتأكد من سالمتها من مرض وراثي حمدد
ومن مث زراعتها يف الرحم.

متعددة منها :املفاصل و العظام ،السمع ،العيون ،التنفس و النمو.
حىت اآلن مل يثبت العالج بالتعويض األو ميي عت ويد املريض باإلو مي املفقود عن
طريق الدم بشكل دوريي أو ب راعة خناع العظم فعاليتد يف عالج املرضى املصابني
شتالزمة سان فيليبو.

شلك  :5معلية حسب خلية من اجلنني
م له ل لم نل ل تبطل زم ل نلف ل ب ؟
هناك أربعة من اجلينات مسؤولة عن حدوث هدا املرض عند اختالهلا .وهي


SGSH



NAGLU



HGSNAT



GNS

م له ل لغ للمنلع ل ل لق حل ل ن ع لو ل اخ صل ل لقب ل تنغ سل؟
هو والدة طفل سليم لو من مرض وراثي حمدد يف العائلة وذلك عن طريق
استبعاد األجنة املصابة  .إضافة إىل ذلك جتنب خيار اإلجهاض للعائالت ال ال
ترغب يف ذلك أو يف حالة األمراض غري الشديدة و ال ال يبيح الشرع فيها
اإلجهاض.
م له لخر تلإج ءل ل لق حل ل ن ع لو ل اخ صل ل لقب ل تنغ سل؟
تتلخص خطوات العمل بإجياز يف مجع البويضات من ال وجة بعد تنشيط و حث
املبيض إلوتاج أكرب عدد ممكن من البويضات بإعطائها أوواع حمددة من اهلرمووات
حسب إرشادات الطبيب املعاجل .تؤخذ عينة من السائل املنوي من ال وج مث تتم
عملية التلقيح وذلك حبقن احليوان املنوي مباشرة يف البويضة .بعد ذلك يتم وضع
البويضات امللقحة يف حاضنات خاصة وتركها ملدة  0أيام حلني اوقسامها إىل 6
أو  8خاليا ويتم حينها ثقب جدار البويضة امللقحة وسحب خلية واحدة أو
خليتني .بعد ذلك تفحص اخللية إما بطريقة صبغ الكروموسومات أو فحص
الطفرة اجلينية احملددة مسبقاً  .يتم إرجاع األجنة السليمة لكي تنغرس يف الرحم.
يتم وص بروامج مثبتات للحمل واالوتظار ملدة أسبوعني ملعرفة حدوث احلمل.
يف حال وجود أجنة سليمة متبقية يتم جتميدها إلستخدامها فيما بعد إذا رغب
ال وجان بذلك .

3
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م ه لدو ع لع لف صل لم ئ ل من ؟
هناك عدة أسباب جتعل من فحص السائل األمنيوسي أمراً هاماً  ,منها على
سبيل املثال :
 تاريخ عائلي شرض وراثي حمدد بشرط أن تكون الطفرة الوراثية
معروفة.
 وجود طفل مصاب خبلل يف الكروموسومات أو أن يكون أحد
ال وجني حامالً خللل يف الكروموسومات.
 لعمل حتليل كرموسومي للعينة يف حالة تقدم عمر األم ع 00فما
فوقي أو اإلشتباه باصابة اجلنني بتشوهات وعيوب خلقية يف
االجنة وال يتم الكش عنها بواسطة االشعة الصوتية.
 عدم وضوح التشخيص من خالل أخذ خ عة املشيمة.

فلي الت لم زم ل نلف ل ب ؟
يتم توارث هذا املرض عرب الوراثة املتنحية ويصيب الذكور واإلواث على
حد سواء.
ميلك كل شخص حوايل  00444زوج من اجلينات موزعة على 00
زوج من الكروموسومات عالصبغيات الوراثيةي .وكل زوج يتكون من
وسخة من األم وأخرى من األب .هذه اجلينات مسؤولد عن مجيع
وظائ اجلسم احليوية وتتحكم يف كل صغري وكبري بإذن اهلل مثل لون
العينني والشعر .يف هذا املرض ال يعمل اجلينات املسؤولة عن هذا املرض
بشكل سليم ويعرف اخللل املمرض املوجود يف اجلينات بالطفرة الوراثية.

ه لت جدلما لم تب لعلصلع لف صل لم ئ ل من ؟
وعم هناك إمكاوية حلدوث اإلجهاض جراء أخذ العينة وتقدر ب .%4.0
قد تشعر األم بعدم اإلرتياح وأحياوا قد تصاب بالن ي أو خروج السائل
األمنيوسي  ,يف هذه احلالة عليها اإلتصال بالطبيب املعاجل.

وكما أسلفنا يوجد  00444زوج من اجلينات ،فعندما يكون اخللل يف
أحد زوجي اجلني لدى هؤالء األطفال ال تظهر أي أعراض مرضية ويعترب
يف هذه احلالد حامالً عواقالًي للمرض ،حيث ميكن أن ينقل املرض
ألطفالد إذا ت وج من شخص حامل للمرض .أما إذا كان اخللل يف كال
زوجي اجلني فإن أعراض املرض تظهر ويصبح الشخص يف هذه احلالد
مصاباً.

م ه ل ل ةل ل قع لت
عادة ما بني  0-0اسابيع.
م حظ ل




مل لن م ل؟

قد تتأخر وصول النتي ة إىل ما بعد  17أسبوع عاحلد الشرعي
إلجراء اإلجهاض يف حاالت معينةي خاصة إذا كان الفحص
جيرى يف اخلارج.
ال يغطي الفحص مجيع األمراض الوراثية.
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عندم ليك نل ل لد نلح م نللل للتك نلنمب لإص ل لمن نلف ل ل

ح ل ل ل ل
 احتمال  %00يف كل محل أن يكون الطفل مصاباً
 احتمال  %04يف كل محل بأن يكون الطفل حامالً أو واقالً للمرض مثل
والديد
 احتمال  %00يف كل محل أن يكون الطفل سليماً عال حيمل املورث
املصابي

شك ل1ل لط يق ل ن ق للهذ ل ل لل

اجلني املصاب r:

 -Bم له لف صلع ن ل لم ئ ل من لل))Amniocentesis؟ل
هو فحص يتم من خاللد أخذ كمية من السائل األمنيوسي احمليط باجلنني ما بني
األسبوع  18 -10من احلمل وذلك بغرض فحصها خللل حمدد يف جني معني أو
خلل يف الكروموسومات ملعرفة إذا كان اجلنني مصاباً أم ال.
فلي الأخذلع ن ل لم ئ ل من ؟
يتم أخذ عينة من السائل األمنيوسي تقدر بي  04ملليلرت تقريبا عن طريق غرز
إبرة دقيقة عن طريق بطن األم حتت متابعة األشعة الصوتية حىت يتبني للطبيب
وضع اجلنني وتستمر إىل أن تصل إىل السائل األمنيوسي كما هو موضح بالشكل
ادواه.

شلك  : 4أأخذ عينة من السائل ا ألمنيويس

اجلني السلمي R:

5
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م له لدو ع لع لف صل لك ي ن زلف لّس؟ل
هناك عدة أسباب جتعل من فحص خ عة املشيمة أمراً هاماً  .منها على
سبيل املثال :
 تاريخ عائلي شرض وراثي حمدد بشرط أن تكون الطفرة الوراثية معروفة.
 وجود طفل مصاب خبلل يف الكروموسومات أو أن يكون أحد ال وجني
حامالً خللل يف الكرموسومات.
 لعمل حتليل كروموسومي للعينة يف حالة تقدم عمر األم ع 00فما
فوق ،حيث ت داد احتمالية إجناب طفل مصاب خبلل كروموسومي مثل
متالزمة داوني أو اإلشتباه بإصابة اجلنني بتشوهات وعيوب خلقية يف
االجنة وال يتم الكش عنها بواسطة االشعة الصوتية.

م له ل لخ تل ل ق ئ لولط :لتاخ صل جن ل ل ف ةل

للع ئ تل ل لتع ن لمنلهذ ل ل ل؟ل
هنالك طريقتان لفحص األجنة و معرفة ما إذا كاوت سليمة أم مصابة
و بالتايل مساعدة العائالت على الوقاية .ل
 .1الطريقة االوىل تتم قبل احلمل عن طريق اطفال األوابيب و
الفحص التشخيصي قبل الغراس ع Preimplantation
Genetic Diagnosisي
 .2و الطريقة الثاوية تتم بعد احلمل و يف فرتات معينة عن طريق
الفحص الوراثي التشخيصي أثناء احلمل ع Prenatal
 Diagnosisي .و ما يلي شرح لكل طريقة.

ه لت جدلما لم تب لعلصلع لف صل لك ي ن زلف لّس؟ل
وعم توجد خماطر متعلقة بالفحص ذاتد منها  :إحتمالية حدوث اإلجهاض
جراء أخذ العينة ويقدر بي  .%1قد تشعر األم بعدم اإلرتياح ولكن قد ال
يستمر هذا الشعور ألكثر من يوم وعلى كل حال فيما لو كاوت األم قلقة
فعليها يف هذه احلالة اإلتصال بالطبيب املعاجل.
م له ل ل ةل ل قع لال
عادة ما بني  0-0أسابيع.

مل لن م ل؟لل

م حظ ل ل
 قد تتأخر وصول النتي ة إىل ما بعد  17أسبوع عاحلد الشرعي إلجراء
اإلجهاض يف حاالت معينةي خاصة إذا كان الفحص جيرى يف اخلارج.
 ال يغطي الفحص مجيع األمراض الوراثية.
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م له ل ل صل ل

لأ ن ءل ل

ل ل اخ

)Prenatal

)Diagnosis؟
ميكن استخدام الفحص الوراثي أثناء احلمل لتحديد ما إذا كان اجلنني سليما
أم مصاباً شرض وراثي معني .وميكن إجراء الفحص عن طريق:

-Aل فحص خ عة من املشيمة عChorionic Villus Samplingي
يف الفرتة ما بني األسبوع رقم  10 - 14من احلمل.
-Bل فحص السائل األمنيوسي )Amniocentesisي و هو عبارة عن
فحص املاء احمليط باجلنني يف األسبوع من  18-10من احلمل.

 -Aم له لف صل لك ي ن زلف لّسل ل ع وفل سخ ع ل ل ا

ل()Chorionic Villus Sampling- CVSل؟

هو فحص يتم من خاللد أخذ عينة صغرية ع 04-14مل مي من وسيج من
املشيمة عالكوريوويك فيلّسي واملشاهبة خلاليا اجلنني عادة ما بني األسبوع -14
 10من احلمل وذلك بغرض فحصها خللل حمدد مسبقاً يف جني معني أو خللل
يف الكروموسومات ملعرفة إذا كان اجلنني مصاباً أم ال.
فلي الأخذلع ن لف صل لك ي ن زلف لّس؟ل
بشكل عام هناك طريقتان ألخذ العينة:
 األوىل  :عن طريق وخ إبرة عن طريق البطن إىل أن تصل للمشيمة ومن مث
يتم أخذ العينة
 الثاوية  :عن طريق وضع أوبوب مرن عرب املهبل إىل أن يصل إىل املشيمة و
من مث يتم أخذ العينة.
يف كال الطريقتني يتم الفحص بوجود األشعة الصوتية لتحديد مكان املشيمة.

شلك  :3أأخذ خزعة من املش مية
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