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ZELLWEGER SYNDROME

م كه كمف زم كز ت غ ك؟

متالزمة زيلوويو وي موي مويث وراثوي مو ألورووعوة اتموياث الو ألكويوب ع ويوا ات سودة

املعيوفة بو (البريو سيزوم) داخل اخللية .وألعترب أعياث موه املوتوالزموة مو أشود اتعوياث
أمياث اجملروعة حيث أن أغلب املكابني هبا ال يعيشون أ ثي م سنة .مو أبويز موا ويوز
مها امليث ألآ ل مادة املايلني ال أل لف اتعكوا وألوعود أحود موي وبوا موايوعوي بواملوادة

تاكإعبيدك كم يجع كهذيكيلكفمثكمنكقب
امرية بالعبيد-مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي
رفعت رواشدة -مستشار وراثي -قسم الطب الوراثي
علياء قاري -مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي

البي اء املكونة للحبل الشو ي والدماغ.
و حيدث مدا املويث بسوبوب خولول
أل وكوووي و الووربوأل وي ونووا

أحود جمويونوا ألورووعوة مو  21جموني مسولولوة عو

ال و نوويم ع ولووة سووالمووة ع وروول وأل وكوووي و جمس وي ورووا

ات سوودة

(الوبوريو سويوزوم) لوها فوأن خولول أحود مود اىلويونووا يوولدي ت اخوتوال عوروول جمسويورووا
ات سدة ال م أمم وظائفها التخلص م املواد السرية وم م بعض املواد الودمونويوة الو
أللثي علة ألكوي اىلهاز العكيب و ل أللك االضطيابا أللدي ت ظهور أعياث امليث.
م ه كأع يلكمف زم كز ت غ ؟ك
 ضعف وضرور الع ال
 مشا ل

ألناو الطعام

 فقدان السرع
 فقدان البكي
 مالمح مميزة للوجمه مثل :الوجمه املسطح ،عرود اتنف العييض ،بيوز اىلبهة
 نوبا م الكيع والتشنجا

1
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م كه كيل ر يتكيلف ك وبغ كيتب عه كعوبك الدةكطل كل جمنكمع ضمنك

تنم بكطل كمك بك هذيكيلا لك؟
أوالً ،جيب علة الوالدي تخطار اتطباء املتابعني للحرل بوجمود مها امليث
اتسية حىت يتسىن هلم عرل الرتأليبا الالزمة قبل والدة الطفل.
عندما ألتم والدة طفل معيث لإلصابة هبها امليث ،ينب ي تجمياء الفحوصا
لتحديد ما تذا ان الطفل مكاباً و ذلك الختاذ اإلجمياءا الطبية الالزمة.
م ذيكعنكأو يدكي ةكيآلخ ن؟
ألوجمد احترالية إلصابة تخوة املكا هبها امليث أو لكوهنم حاملني للريث مثل
والديهم .ويتوجمب تستشارة طبيب اتمياث الوراثية أو أخكائي اإلرشاد الوراثي
فحص اتطفا اآلخيي العائلة .و ك تجمياء الفحص باستخدام عينا
دم إلخوة الشخص املكا  ،وذلك لفحص احلرض النووي ودراسة الطفية
اىلينية وم مث ألقدمي اإلستشارة الوراثية الالزمة.

 تصابة بعض اتع اء بأعياث خطرية علة حياة املييض مثل القلب
والكلة والكبد
 ألشوما عديدة

اهليكل العظري

مفك فاكت مصكمف زم كز ت غ ؟ك
يتم يتم ألشخيص امليث ع طييق العالما السيييية للرييض والتحاليل املخربية
لعينا م الدم والبو ويتم التأ د م التشخيص ع طييق الفحص اىليين
لوجمود أي ألشو

اىلني املسلو ع امليث.

م ه كمعبلكينف

كمف زم كز ت غ ؟ك

يقدر شيوع امليث بأنه يكيب شخص واحد بني  055 555شخص

العامل.

مفك فاكمع لم كي طل لكيلاك منك اف زم كز ت غ ؟ك
ليس مناك عالج ألام للشفاء م امليث لك ألتم معاىلة املكابني ع طييق
التخفيف م أعياث امليث وم أمم اخلطوا :

13

برية م السعيا احليارية لتعويض مشا ل ألناو الطعام



حماولة ألأمني ريا



ألأمني أدوا لتدعيم السرع



معاىلة تعتام العدسة للرييض أو استخدام النظارا



ألناو املدعرا م الفيتامينا

2

م كه كيلممنكيلا تبطك اف زم كز ت غ ك؟
اىلينا املسلولة ع حدوث مها امليث مو ألروعة م  21جمني ألسرة بوجينا
 PEXحيث أهنا اىلينا املنظرة لتكوي الربوألينا ال نيم علة سالمة
عرل وألكوي جمسيرا ات سدة (البريو سيزوم).
مفك فاكت ي كمف زم كز ت غ ؟
يتم ألوارث مها امليث عرب الوراثة املتنحية ويكيب اله ور واإلناث علة حد سواء.
لك ل شخص حوايل  10555زوج م اىلينا موزعة علة  10زوج م
الكيوموسوما (الكب يا الوراثية) .و ل زوج يتكون م نسخة م اتم وأخيى
م ات  .مه اىلينا مسلوله ع مجيع وظائف اىلسم احليوية وألتحكم ل
ص ري و بري بأذن اهلل مثل لون العينني والشعي .مناك جمينا مسلولة ع ألكوي

الربوألينا

ال

نيم علة سالمة عرل وألكوي

(البريو سيزوم)  .مها امليث ال يعرل أحد مه اىلينا
اخللل املريث املوجمود اىلينا بالطفية الوراثية.

جمسيرا

ات سدة

بشكل سليم ويعي

و را أسلفنا يوجمد  10555زوج م اىلينا  ،فعندما يكون اخللل أحد زوجمي
اىلني لدى ملالء اتطفا ال ألظهي أي أعياث ميضية ويعترب مه احلاله حامالً
(ناقالً) للريث ،حيث ك أن ينقل امليث تطفاله تذا ألزوج م شخص حامل
للريث .أما تذا ان اخللل ال زوجمي اىلني فأن أعياث امليث ألظهي ويكبح
الشخص مه احلاله مكاباً.

3

م كه كمعبلكنم حكيلعاتم ك؟
يعترد معد النجاح علة عوامل منها عري اتم واحلكو علة عدد ا م البوي ا
للتلقيح و هلك احلكو علة أجمنة سليرة غري مكابة قابلة لإلرجماع لليحم.
 فيصة حدوث احلرل ألقدر بو .% 05-05
 معد اإلجنا يقدر بو . %05
 نسبة حدوث االجمهاث ألقدر بو .%10-15
 نسبة حدوث محل خارج اليحم يقدر .% 0-2
 نسبة الكشف ع اخللل الوراثي ألقدر . %79

شلك  :6معلية التلقيح اجملهري

ه كهو ككيحفا لكتنم بكطل كمك بك ولسكيلا لكيل ي كيلذيكتاكيلل صكله؟
نعم  % 0-2 .م احلاال قد حيدث هلا ألشخيص خاطئ ينتهي بوالدة طفل مكا
بنفس امليث الوراثي املوجمود العائلة.
ه كيخفم كجوسكيلمومنكماكو ًك؟
نعم ولك تسبا طبية  .أن يكون امليث املوجمود العائلة يكيب اله ور فقط فيتم
فحص اخلاليا ونديد اىلنس وعندما يتم اختيار اتجمنة اإلناث إلرجماعها لليحم
لإلن ياس .
ه كت ف جكيل ج كيللكيلفو اكو كيلاتف للكعوبك ثكيلب ض تك؟
ال يستدعي سحب البوي ا التنومي املستشفة وألستطيع الزوجمة أن أل ادر املستشفة
نفس اليوم.
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م كه كيلفتقمحكيلكو ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يس
ك()Preimplantation Genetic Diagnosis- PGDك؟
التشخيص الوراثي قبل اإلن ياس مو عبارة ع أخه خلية واحدة أو خليتني م
اىلنني عادة ميحلة الثران خاليا و فحكها اليوم الثالث م بعد أللقيح
البوي ة املخترب بتقنيا متقدمة للتأ د م سالمتها م ميث وراثي حمدد
وم مث زراعتها اليحم.

عوبم ك ك نكيل يلبينكح م نكلتا لكتك نكنتب كإص كيلمومنكو ك ك

حا ك لف ل ك
 احترا %10
 احترا %05
مثل والديه
 احترا %10
املكا )

ل محل أن يكون الطفل مكاباً
ل محل بأن يكون الطفل حامالً أو ناقالً للريث
ل محل أن يكون الطفل سليراً (ال حيرل املورث

شلك  :5معلية حسب خلية من اجلنني
م كه كيلغ لكمنكعا كيلفتقمحكيلكو ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يسك؟
مو والدة طفل سليم خيلو م ميث وراثي حمدد العائلة وذلك ع طييق
استبعاد اتجمنة املكابة  .تضافة ت ذلك جتنب خيار اإلجمهاث للعائال ال ال
أليغب ذلك أو حالة اتمياث غري الشديدة و ال ال يبيح الشيع فيها
اإلجمهاث.
م كه كخر يتكإج يءكيلفتقمحكيلكو ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يسك؟
ألتلخص خطوا العرل بأجياز مجع البوي ا م الزوجمة بعد ألنشيط و حث
املبيض إلنتاج أ رب عدد ممك م البوي ا بأعطائها أنواع حمددة م اهليمونا
حسب ترشادا الطبيب املعاجل .أللخه عينة م السائل املنوي م الزوج مث ألتم
عرلية التلقيح وذلك حبق احليوان املنوي مباشية البوي ة .بعد ذلك يتم وضع
البوي ا امللقحة حاضنا خاصة وألي ها ملدة  0أيام حلني انقسامها ت 6
أو  8خاليا ويتم حينها ثقب جمدار البوي ة امللقحة وسحب خلية واحدة أو
خليتني .بعد ذلك ألفحص اخللية تما بطييقة صبغ الكيوموسوما أو فحص
الطفية اىلينية احملددة مسبقاً  .يتم ترجماع اتجمنة السليرة لكي ألن يس اليحم.
يتم وصف بينامج مثبتا للحرل واالنتظار ملدة أسبوعني ملعيفة حدوث احلرل.
حا وجمود أجمنة سليرة متبقية يتم جتريدما إلستخدامها فيرا بعد تذا رغب
الزوجمان بهلك .
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شك ك1ك كط ق كينفق لكهذيكيلا لك

اجلني املصاب r:

اجلني السلمي R:

4

م كه كيل م يتكيل ق ئم ك كط :كت

مصكي جو كيلاف و ةك

لتع ئ تكيلف كتع ن كمنكهذيكيلا ل؟ك
منالك طييقتان لفحص اتجمنة و معيفة ما تذا انت سليرة أم مكابة
و بالتايل مساعدة العائال علة الوقاية .ك
 .1الطييقة االو ألتم قبل احلرل ع طييق اطفا اتنابيب و
الفحص التشخيكي قبل ال ياس ( Preimplantation
)Genetic Diagnosis
 .2و الطييقة الثانية ألتم بعد احلرل و فرتا معينة ع طييق
الفحص الوراثي التشخيكي أثناء احلرل ( Prenatal
 .) Diagnosisو ما يلي شيح لكل طييقة.

م ه كد يع كعا كو صكيلت ئ كي موم ؟
مناك عدة أسبا جتعل م فحص السائل اتمنيوسي أمياً ماماً منها
علة سبيل املثا :
 ألاريخ عائلي مبيث وراثي حمدد بشيط أن ألكون الطفية الوراثية
معيوفة.
 وجمود طفل مكا خبلل الكيوموسوما أو أن يكون أحد
الزوجمني حامالً خللل الكيوموسوما .
 لعرل نليل يموسومي للعينة حالة ألقدم عري اتم ( 00فرا
فوق) أو اإلشتبا باصابة اىلنني بتشوما وعيو خلقية
االجمنة وال يتم الكشف عنها بواسطة االشعة الكوألية.
 عدم وضوح التشخيص م خال أخه خزعة املشيرة.
؟

كمف تب كعتلكعا كو صكيلت ئ كي موم
ه كت جبكم
نعم مناك تمكانية حلدوث اإلجمهاث جمياء أخه العينة وألقدر
 .%5.0قد ألشعي اتم بعدم اإلرألياح وأحيانا قد ألكا بالنزيف أو
مه احلالة عليها اإلألكا بالطبيب املعاجل.
خيوج السائل اتمنيوسي
م ه كيللف ةكيلاف قع كت ف مكيلوفمم ك؟
عادة ما بني  0-1اسابيع.
م حظ ك




5

قد ألتأخي وصو النتيجة ت ما بعد  27أسبوع (احلد الشيعي
إلجمياء اإلجمهاث حاال معينة) خاصة تذا ان الفحص
جييى اخلارج.
ال ي طي الفحص مجيع اتمياث الوراثية.
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 -Bم كه كو صكعمو كيلت ئ كي موم كك))Amniocentesis؟ك
مو فحص يتم م خالله أخه رية م السائل اتمنيوسي احمليط باىلنني ما بني
اتسبوع  28 -20م احلرل وذلك ب يث فحكها خللل حمدد جمني معني أو
خلل الكيوموسوما ملعيفة تذا ان اىلنني مكاباً أم ال.
مفك فاكأخذكعمو كيلت ئ كي موم ؟
يتم أخه عينة م السائل اتمنيوسي ألقدر بو  15ملليلرت ألقييبا ع طييق غيز
تبية دقيقة ع طييق بط اتم نت متابعة اتشعة الكوألية حىت يتبني للطبيب
وضع اىلنني وألستري ت أن ألكل ت السائل اتمنيوسي را مو موضح
بالشكل ادنا .

م كه كيلل صكيل ي كيلف

مك كأ و ءكيل ا )Prenatal

)Diagnosis؟
ك استخدام الفحص الوراثي أثناء احلرل لتحديد ما تذا ان اىلنني
سليرا أم مكاباً مبيث وراثي معني .و ك تجمياء الفحص ع طييق:

-Aك فحص خزعة م املشيرة ( Chorionic Villus
 )Samplingالفرتة ما بني اتسبوع رقم  21 - 25م احلرل.

-Bك فحص السائل اتمنيوسي ) )Amniocentesisو مو عبارة
ع فحص املاء احمليط باىلنني اتسبوع م  28-20م احلرل.

شلك  : 4أأخذ عينة من السائل ا ألمنيويس

9

6

 -Aم كه كو صكيلك

نمصكومتّسكيلاع فك س ع كيلا ما

ك()Chorionic Villus Sampling- CVSك؟

مو فحص يتم م خالله أخه عينة ص رية ( 15-25ملجم) م نسيج م
املشيرة (الكوريونيك فيلّس) واملشاهبة خلاليا اىلنني عادة ما بني اتسبوع -25
 21م احلرل وذلك ب يث فحكها خللل حمدد مسبقاً جمني معني أو خللل
الكيوموسوما ملعيفة تذا ان اىلنني مكاباً أم ال.
مفك فاكأخذكعمو كو صكيلك نمصكومتّس؟ك
بشكل عام مناك طييقتان تخه العينة:
 اتو  :ع طييق وخز تبية ع طييق البط ت أن ألكل للرشيرة وم مث
يتم أخه العينة
 الثانية  :ع طييق وضع أنبو مين عرب املهبل ت أن يكل ت املشيرة و
م مث يتم أخه العينة.
ال الطييقتني يتم الفحص بوجمود اتشعة الكوألية لتحديد مكان املشيرة.

م كه كد يع كعا كو صكيلك نمصكومتّس؟ك
مناك عدة أسبا جتعل م فحص خزعة املشيرة أمياً ماماً  .منها علة
سبيل املثا :
 ألاريخ عائلي مبيث وراثي حمدد بشيط أن ألكون الطفية الوراثية معيوفة.
 وجمود طفل مكا خبلل الكيوموسوما أو أن يكون أحد الزوجمني
حامالً خللل الكيموسوما .
 لعرل نليل يوموسومي للعينة حالة ألقدم عري اتم ( 00فرا
فوق ،حيث ألزداد احترالية تجنا طفل مكا خبلل يوموسومي مثل
متالزمة داون) أو اإلشتبا بأصابة اىلنني بتشوما وعيو خلقية
االجمنة وال يتم الكشف عنها بواسطة االشعة الكوألية.
كمف تب كعتلكعا كو صكيلك نمصكومتّس؟ك
ه كت جبكم
نعم ألوجمد خماطي متعلقة بالفحص ذاأله منها  :تحترالية حدوث اإلجمهاث
جمياء أخه العينة ويقدر بو  .%2قد ألشعي اتم بعدم اإلرألياح ولك قد ال
يستري مها الشعور ت ثي م يوم وعلة ل حا فيرا لو انت اتم قلقة
فعليها مه احلالة اإلألكا بالطبيب املعاجل.
م كه كيللف ةكيلاف قع كال ف مكيلوفمم ك؟كك
عادة ما بني  0-1أسابيع.

م حظ ك ك
 قد ألتأخي وصو النتيجة ت ما بعد  27أسبوع (احلد الشيعي إلجمياء
اإلجمهاث حاال معينة) خاصة تذا ان الفحص جييى اخلارج.
 ال ي طي الفحص مجيع اتمياث الوراثية.

شلك  :3أأخذ خزعة من املش مية
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