قسمسال لللسرسثل لللس ل لل س ل

متالزمةلن نان
Noonan Syndrome
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ماله لمتالزمةلن نان؟
متالزمة نونان هو مرض نادر يصيب أجزاء متعددة من اجلسم .حيث أن من أبرز
األعراض اليت متيز مريض متالزمة نونان هو مالمح الوجه املميزة ,قصر القامة,
تشوهات القلب ,اضطرابات النزيف الدموي ,والتشوهات املختلفة.

ماه لأعر ضلمتالزمةلن نان؟
 مالمح مميزة للوجه:
 الشق العميق يف منطقة ما بني األنف والفم
 العينني املتباعدتني وتكون عادة باللون
األزرق الباهت أو األخضر املزرق
 اخنفاض موضع األذنني جبانب الرأس
والتفافهم إىل اخللف
 تقوس سقف الفم من الداخل
 اختالل اصطفاف األسنان
 صغر حجم الذقن (الفك السفلي)
 قصر الرقبة ووجود طبقات من اجللد الزائد فيها
 اخنفاض خط الشعر على خلف الرقبة


معظم املرضى يعانون من قصر القامة (التقزم) الذي ال يظهر سوى بعد الوالدة
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حبكم اخناض مستوى هرمون النمو الذي يؤدي إىل بطء النمو
 بروز عظام الصدر لدى البعض بينما يعاين البعض اآلخر من عضام الصدر
الغائرة
 تقوس العمود الفقري إىل اجلانب لدى البعض.
 تشوهات واعتالالت يف عضلة القلب حيث أن من أبرزها تضيق الصمام الرئوي
 تضخم عضلة القلب لدى البعض.


مشاكل النزيف الدموي مثل ظهور الكدمات ,نزيف األنف ,أو استمرار النزيف
لفرتات طويلة بعد إصابة ما أو إجراء عملية أو خالل الدورة الشهرية أو عند
الوالدة



تأخر البلوغ واحتمالية عدم نزول اخلصيتني والعقم لدى نسبة كبرية من الذكور,
بينما ال يؤثر املرض على البلوغ أو القدرة على اإلجناب لدى اإلناث



غالبا ما يكون املرضى سليمني ذهنيا إال أن البعض يكونوا ذوي احتياجات
تعليمية خاصة



البعض يعاين من مشاكل يف السمع والنظر



بعض املواليد يعانون من انتفاخ اليدين والقدمني بسبب جتمع السوائل الذي
يزول الحقا ,بينما قد يعاين البالغني من جتمع
السوائل يف الركبتني والساقني



قد يعاين املواليد من صعوبة يف التغذية وتناول
الطعام حىت عمر السنة أو السنتني.
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كيفليتالتشخيصلمتالزمةلن نان؟

يتم تشخيص املرض عن طريق العالمات السريرية للمريض وعن طريق الفحص اجليين
لوجود أي تشوه يف أحد اجلينات املسؤوله عن املرض.
كيفليتالمعالجةل ألطفالل لمصابينلبمتالزمةلن نان؟
ليس هناك عالج تام للشفاء من املرض ,لكن تتم معاجلة املصابني عن طريق
التخفيف من أعراض املرض ومن أهم اخلطوات:


معاجلة مشاكل وتشوهات القلب بالطرق املعروفة



معاجلة مشاكل النزيف للسيطرة عليه واحلد من فقد الدم



اعطاء املريض هرمون النمو جبرعات مناسبة لتعويض النقص واحلرص على النمو
السليم.

ماله ل لجينل لمرتبطلبمتالزمةلن نان؟
اجلينات املسؤولة عن حدوث هذا املرض هي:


PTPN11



SOS1



RAF1



KRAS



NRAS



BRAF
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حيث أن هذه اجلينات هي املنظمة لتكوين الربوتينات الفعالة يف انقسام اخلاليا ومنوها
وسالمة تواصلها فيما بينها خالل فرتة منو وتكوين عدة أنسجة.
كيفليتالت ثلمتالزمةلن نان؟
يتم توارث هذا املرض عرب الوراثة اجلسديه السائده ويصيب الذكور واإلناث على حد
سواء .حيث أن نسخة واحدة من اجلني املصاب تكفي لإلصابه باملرض.
ميلك كل شخص حوايل  00222زوج من اجلينات موزعة على  02زوج من
الكروموسومات (الصبغيات الوراثية) .وكل زوج يتكون من نسخة من األم وأخرى من
األب .هذه اجلينات مسؤوله عن مجيع وظائف اجلسم احليوية وتتحكم يف كل صغري
وكبري بإذن اهلل مثل لون العينني والشعر .ويعرف اخللل املمرض املوجود يف اجلينات
بالطفرة الوراثية و اليت متنع اجلني من أداء وظيفته الطبيعيه و بالتايل ظهور أعراض
املرض.
وكما أسلفنا يوجد  00222زوج من اجلينات ،فعندما يكون اخللل يف أحد زوجي
اجلني لدى هؤالء األطفال تظهر أعراض املرض ويعترب يف هذه احلالة مصابا ،حيث
ميكن أن ينقل املرض ألطفاله بنسبة  .%02يف  %50-22من احلاالت يكون أحد
الوالدين مصابا باملرض .و يف باقي احلاالت يكون الوالدان سليمان و ال حيمال الطفرة
املسببه للمرض حيث ينتج املرض عى طفره جديده حتدث يف الطفل املصاب.
احتمال تكرار املرض إذا نتج عن طفرة جديدة أقل من .%1
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شكلل1ل:لطريقةل نتقاللهذ ل لمرضل
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ماله ل لخيا تل ل قائيةلولطرقلتشخيصل ألجنةل لمت فرةلللعائالتل لت لتعان ل
منلهذ ل لمرض؟ل
هنالك طريقتان لفحص األجنة و معرفة ما إذا كانت سليمة أم مصابة و بالتايل
مساعدة العائالت على الوقاية .ل
 .1الطريقة االوىل تتم قبل احلمل عن طريق اطفال األنابيب و الفحص التشخيصي
قبل الغراس ()Preimplantation Genetic Diagnosis
 .2و الطريقة الثانية تتم بعد احلمل و يف فرتات معينة عن طريق الفحص الوراثي
التشخيصي أثناء احلمل (  .) Prenatal Diagnosisو ما يلي شرح لكل
طريقة.
ماله ل لفحصل ل

ل لتشخيص لأ ناءل لحمل )Prenatal

)Diagnosis؟
ميكن استخدام الفحص الوراثي أثناء احلمل لتحديد ما إذا كان اجلنني سليما أم
مصاباً مبرض وراثي معني .وميكن إجراء الفحص عن طريق:
-Aل فحص خزعة من املشيمة ( )Chorionic Villus Samplingيف
الفرتة ما بني األسبوع رقم  10 - 12من احلمل.
-Bل فحص السائل األمنيوسي ) )Amniocentesisو هو فحص املاء احمليط
باجلنني و جيرى عادة يف األسبوع من  02-10من احلمل.
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Aماله لفحصل لك ي نيكلفيلّسل لمعروفلبسخزعةل لمشيمة

ل))Chorionic Villus Sampling- CVSل؟
هو فحص يتم من خالله أخذ عينة صغرية ( 02-12ملجم) من نسيج من املشيمة
(الكوريونيك فيلّس) واملشاهبة خلاليا اجلنني عادة ما بني األسبوع  10 -12من
احلمل وذلك بغرض فحصها خللل حمدد مسبقاً يف جني معني أو خللل يف
الكروموسومات ملعرفة إذا كان اجلنني مصاباً أم ال.
كيفليتالأخذلعينةلفحصل لك ي نيكلفيلّس؟ل
بشكل عام هناك طريقتان ألخذ العينة:


األوىل  :عن طريق وخز إبرة عن طريق البطن إىل أن تصل للمشيمة ومن مث يتم
أخذ العينة.



الثانية  :عن طريق وضع أنبوب 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  :2أخذ خزعة من املش مية
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ماله لدو ع لعمللفحصل لك ي نيكلفيلّس؟ل
هناك عدة أسباب جتعل من فحص خزعة املشيمة أمراً هاماً  .منها على سبيل
املثال :


تاريخ عائلي مبرض وراثي حمدد بشرط أن تكون الطفرة الوراثية معروفة.



وجود طفل مصاب خبلل يف الكروموسومات أو أن يكون أحد الزوجني حامالً
خللل يف الكرموسومات.



لعمل حتليل كروموسومي للعينة يف حالة تقدم عمر األم ( 20فما فوق ،حيث
تزداد احتمالية إجناب طفل مصاب خبلل كروموسومي مثل متالزمة داون) أو
اإلشتباه بإصابة اجلنني بتشوهات وعيوب خلقية يف االجنة واليت يتم الكشف
عنها بواسطة االشعة الصوتية.

هللت جدلمشاكللمترتبةلعلىلعمللفحصل لك ي نيكلفيلّس؟ل
نعم توجد خماطر متعلقة بالفحص منها  :إحتمالية حدوث اإلجهاض جراء أخذ
العينة ويقدر بـ  .%1قد تشعر األم بعدم اإلرتياح ولكن قد ال يستمر هذا الشعور
ألكثر من يوم وعلى كل حال فيما لو كانت األم قلقة فعليها يف هذه احلالة اإلتصال
بالطبيب املعاجل.
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ماله ل لفترةل لمت قعةلالستالمل لنتيجةل؟لل
عادة ما بني  4-0أسابيع.
مالحظةل:ل




قد تتأخر وصول النتيجة إىل ما بعد  11أسبوع (احلد الشرعي إلجراء
اإلجهاض يف حاالت معينة) خاصة إذا كان الفحص جيرى يف اخلارج.
ال يغطي الفحص مجيع األمراض الوراثية.

ماله لفحصلعينةل لمائلل ألمني س لل))Amniocentesis؟ل
هو فحص يتم من خالله أخذ كمية من السائل األمنيوسي احمليط باجلنني ما بني
األسبوع  11 -10من احلمل وذلك بغرض فحصها خللل حمدد يف جني معني أو
خلل يف الكروموسومات ملعرفة إذا كان اجلنني مصاباً أم ال.
كيفليتالأخذلعينةل لمائلل ألمني س ؟
يتم أخذ عينة من السائل األمنيوسي تقدر بـ  02ملليلرت 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 ادناه.

شلك  : 3أخذ عينة من السائل المنيويس
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ماه لدو ع لعمللفحصل لمائلل ألمني س ؟
هناك عدة أسباب جتعل من فحص السائل األمنيوسي أمراً هاماً  ,منها على سبيل
املثال :







تاريخ عائلي مبرض وراثي حمدد بشرط أن تكون الطفرة الوراثية معروفة.
وجود طفل مصاب خبلل يف الكروموسومات أو أن يكون أحد الزوجني
حامالً خللل يف الكروموسومات.
لعمل حتليل كرموسومي للعينة يف حالة تقدم عمر األم ( 20فما فوق) أو
اإلشتباه باصابة اجلنني بتشوهات وعيوب خلقية واليت يتم الكشف عنها
بواسطة االشعة الصوتية.
عدم وضوح التشخيص من خالل أخذ خزعة املشيمة.

هللت جدلمشاكللمترتبةلعلىلعمللفحصل لمائلل ألمني س ؟
نعم هناك إمكانية حلدوث اإلجهاض جراء أخذ العينة وتقدر ب  .%2.0قد تشعر
األم بعدم اإلرتياح وأحيانا قد تصاب بالنزيف أو خروج السائل األمنيوسي أو
االلتهاب  ,يف هذه احلالة عليها اإلتصال بالطبيب املعاجل.
ماه ل لفترةل لمت قعةلإلستالمل لنتيجةل؟
عادة ما بني  2-0اسابيع.
مالحظةل




قد تتأخر وصول النتيجة إىل ما بعد  11أسبوع (احلد الشرعي إلجراء
اإلجهاض يف حاالت معينة) خاصة إذا كان الفحص جيرى يف اخلارج.
ال يغطي الفحص مجيع األمراض الوراثية.
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ماله ل لتلقيحل لصناع لو لتشخيصل ل

لقبلل إلنغر س

ل))Preimplantation Genetic Diagnosis- PGDل؟
التشخيص الوراثي قبل اإلنغراس 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.

شلك  :4معلية حسب خلية من اجلنني
ماله ل لغرضلمنلعملل لتلقيحل لصناع لو لتشخيصل ل

لقبلل إلنغر سل؟

هو والدة طفل سليم خيلو من مرض وراثي حمدد يف العائلة وذلك عن طريق استبعاد
األجنة املصابة  .إضافة إىل ذلك جتنب خيار اإلجهاض للعائالت اليت ال ترغب يف
ذلك أو يف حالة األمراض غري الشديدة و اليت ال يبيح الشرع فيها اإلجهاض.

ماله لخر تلإجر ءل لتلقيحل لصناع لو لتشخيصل ل

لقبلل إلنغر سل؟

تتلخص خطوات العمل بإجياز يف مجع البويضات من الزوجة بعد تنشيط و حث
املبيض إلنتاج أكرب عدد ممكن من البويضات بإعطائها أنواع حمددة من اهلرمونات
حسب إرشادات الطبيب املعاجل .تؤخذ عينة من السائل املنوي من الزوج مث تتم
عملية التلقيح وذلك حبقن احليوان املنوي مباشرة يف البويضة .بعد ذلك يتم وضع
البويضات امللقحة يف حاضنات خاصة وتركها ملدة  2أيام حلني انقسامها إىل  6أو
 1خاليا 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 وصف برنامج
مثبتات للحمل واإلنتظار ملدة أسبوعني ملعرفة حدوث احلمل .يف حال وجود أجنة
سليمة متبقية يتم جتميدها إلستخدامها فيما بعد إذا رغب الزوجان بذلك .
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ماله لمعدللنجاحل لعمليةل؟

يعتمد معدل النجاح 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 بـ .% 02-42
معدل اإلجناب يقدر بـ . %22
نسبة حدوث االجهاض تقدر بـ .%00-02
نسبة حدوث محل خارج الرحم يقدر ب .% 2-1
نسبة الكشف عن اخللل الوراثي تقدر ب . %15

هللهناكل حتماللإلنجابلطفللمصابلبنفسل لمرضل ل
له؟

ل لذيلتال لفحصل

نعم  % 2-1 .من احلاالت قد حيدث هلا تشخيص خاطئ ينتهي بوالدة طفل
مصاب بنفس املرض الوراثي املوجود يف العائلة.
هلل ختيا لجنسل لجنينلممكناًل؟
نعم ولكن ألسباب طبية  .كأن يكون املرض املوجود يف العائلة يصيب الذكور فقط,
فيتم فحص اخلاليا وحتديد اجلنس وعندها يتم اختيار األجنة اإلناث إلرجاعها للرحم
لإلنغراس .
هللتحتاجل لزوجةل لىل لتن يالف ل لممتشفىلعندلسحثل لب يضاتل؟
ال يستدعي سحب البويضات التنومي يف املستشفى وتستطيع الزوجة أن تغادر
املستشفى يف نفس اليوم.
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ماله ل لخر تل لت لينبغ ل تباعهالعندلوالدةلطفلللزوجينلمعرضينلإلنجابل
طفللمصابلبهذ ل لمرضل؟
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.

ماذ لعنلأفر دل ألسرةل آلخرين؟
توجد احتمالية إلصابة إخوة املصاب هبذا املرض أو لكوهنم حاملني للمرض مثل
والديهم .ويعترب الكشف عن إصابة األطفال اآلخرين يف العائلة باملرض مهم جداً
ألن العالج املبكر قد مينع حدوث مشاكل صحية خطرية .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.
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تالإعد دلولمر جعةلهذ ل لكتيثلمنلقبل:
امرية بالعبيد-مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي
رفعت رواشدة -مستشار وراثي -قسم الطب الوراثي
علياء قاري -مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي
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ممتشفىل لملكلفيصلل لتخصص لومركزل ألبحاث
صندوقلبريد:ل3354ل
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