مستسفس سلسلك كيكلساستسصك كوسمسكس ك كيكلسفك سكسكس ك ك ك كمسك س ك كيك ك س سك ك

قستساك كيكلسرسثك كيكلس ك كيك س ك

ق ستسساك ككيكل سرسسثك ككيكل س ك كيك س ك
م ست سف س سلسسلك ككيكل سا ستسسصك كو سم سك س ك ككيكل سف س سك سك س ك ك كم سك س ك ككيك ك س س ك ك
ص سوسسبك ك:ك ك س كوسسبك ك ك  3 3 5 4ك
يكل س كو س كلك ك  1 1 2 1 1ك

مس كلكمسككيكلسلكمسيك كاسكلسك سفسك ك س س ساسمساسكمسكك ك ك
يك كوس ك كوسكلسمس كوسصك

ISOVALERICك ك
ACIDEMIAةك كيكلس ك كيك سمك
كيكتك سفس سك ك

م كه كيتضر يبكيال فق

ك(ي وض )ك؟

هو خلل يف عملية االستقالب ناتج عن نقص أحد االنزميات اليت حيتاجها اجلسم
إلمتام بعض التفاعالت الكيميائية لتحويل مركبات معينة إىل منتجات يستفيد منها
اجلسم .نقص هذا اإلنزمي أو انعدامه يؤدي اىل تراكم هذه املركبات و نقص يف املواد
الناجتة مما يتسبب يف حدوث األمراض اإلستقالبية (األيضية ).

1

ااكإعبيدك كم يجع كهذيكيلكفمثكمنكقب
امرية بالعبيد-مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي
رفعت رواشدة -مستشار وراثي -قسم الطب الوراثي
علياء قاري -مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي
ناهية عواضة -اختصاصية سريرية متقدمة  -قسم الطب الوراثي
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م كه كيل ر يتكيلف كووبغ كياب عه كعوبك الدةكطل كل جمنكمع ضمنك

تنم بكطل كمك بك هذيكيلا لك؟
أوال جيب على الوالدين إخطار األاباء املتابعا للحمل بوجفود هفذا املفرض يف
األسرة حىت يتسىن هلم عمل الرتتيبات الالزمة قبل والدة الطفل.
عندما تتم والدة افل معرض لإلصابة افذا املفرض يفنفبفغفي إجفراء الفففحفوصفات
لتحديد ما إذا كا الطفل مصابا و ذلر الختاذ اإلجراءات الطبية الالزمة.
م ذيكعنكأو يدكي ةكيآلخ ون؟
توجد احتمالية إلصابة إخوة املصاب افذا املفرض أو لفكفوافم حفامفلفا لفلفمفرض
مثل والديهم .ويعتت الكشف عن إصابة األافففال اآلخفريفن يف الفعفائفلفة بفاملفرض
مهم جدا أل العالج املبكر قد مينم حدوث مشاكل صحية خطفرية .ويفتفوجفب
إستشارة ابيب األمراض الوراثية أو أخصائي اإلرشاد الوراثي يف فحص األافال
اآلخرين يف العائلة .ميكن إجراء الفحص باست دام عينات دم إلخوة الشف فص
املصاب وذلر لفحص ا مض النووي ودراسة الطففرة اجلفيفنفيفة ومفن تفقفدمي
اإلستشارة الوراثية الالزمة.

م كه كم لكي ال ك ا كي و و لم وصك()IVAك؟
 IVAهو اختصار مرض ارتفففامح فض األيفزوففالفرييفر وهفو مفرض وراثفي
استقاليب .يكفو لفدا املصفابفا افذا املفرض مشفاكفل يف هضفم واسفتف فدام
ض أميين يعرف بف ’الليوسا‘ من الطعام الذي يتناولونه.
م كأ ب بكم لكي ال ك ا كي و و لم وصك()IVAك؟
حىت يتسىن للجسم است فدام الفتوتفا املفوجفود يف األافعفمفة الفيت نف كفلفهفا
يقوم بتحويلها إىل أجزاء صغرية تدعى أ اض أمينيه  .تقوم إنزميات خفاصفة
بعمل تغيريات على األ اض األمينية حفىت يسفتفطفيفم اجلسفم اسفتف فدامفهفا و
االستفادة منها.
حيدث مرض ارتفامح ض األيزوفالريير ) (IVAعندما يكو إنزمي يعرف
بف "“ isovaleryl-CoA dehydrogenase
م فف فقففودا أو ال ي فع فمففل بش فكففل س فل فيففم يف م فعففاجلففة و اس فت ف ففدام ا فمففض
األميين’الليوسا‘ الناتج عن تناول األاعمة التوتينفيفة .عفنفدمفا يفتفنفاول افففل
مصففاب ضففرض مففرض ارت ففففامح ففض األيففزوفففالففرييففر ا فعففامففا حي فتففوي ع فلففى
التوتينات فإ ا مض األميين الليوسا باإلضافة إىل أ اض عضوية أخرا
الناجتة عن هضم التوتا ترتاكم بشكل ضار يف الدم مما يتسبب يف حدوث
مشاكل صحية للطفل.
م كه كأن ي كم لكي ال ك ا كي و و لم وصك )(IVA؟
لدا كل افل مصاب ضرض ارتفامح ض األيفزوففالفرييفر ) (IVAأعفراض
خمتلفة بعض الشي عن األش اص املصابا اآلخرين .ويوجد نوعا رئيفسفا
للمفرض الفنفومح األول هفو فهفور أعفراض املفرض بفعفد الفوالدة بفففرته قصفرية.
النومح الثاين يسمى "متقطم مزمن" ويبدأ الحقا يف فرتة الطفولة.
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2

قد يواجه بعض األش اص املصابا اذا املرض أعراضا افيفة وقد ال يواجهوا
أية أعراض على اإلاالق حيث ال يتم إكتشاف إصابتهم باملرض إال بعد
تش يص أخ أو أخت للمريض.

-1كيلو كي لك

* يتمتم األافال بصحة جيدة عند الوالدة ولكن تبدأ األعراض األوىل يف
الظهور غالبا لدا األافال املصابا من اليوم األول إىل إسبوعا من الوالدة .

ع كي ع يلكيلاك ب كلألزم تكيت فق م
* كضعف الشهية

* نعاس مفرط أو فقدا الطاقة
* قيء
* رائحة شبيهه لرائحة " أقدام متعرقه" نتيجة تراكم مادة عضوية تسمى ض
األيزوفالريير

كقبكافبعه كمض عل تكم ضم

* مستويات مرتفعة من األمونيا يف الدم
* ت خر يف النمو
* نقص يف الصفائح الدموية و كريات الدم البيضاء
* تشنجات
* غيبوبة
* الوفاة أحيانا

غ لب ًكم كاُث كن تكي زم تكيت فق م كعنكط وق


م كه كمعبلكنم حكيلعاتم ك؟
يعتمد معدل النجاح على عوامل منها عمر األم وا صول على عدد كايف من البويضات
للتلقيح وكذلر ا صول على أجنة سليمة غري مصابة قابلة لإلرجامح للرحم.
 فرصة حدوث ا مل تقدر بف .% 04-04
 معدل اإلجناب يقدر بف . %04
 نسبة حدوث االجهاض تقدر بف .%00-04
 نسبة حدوث ل خارج الرحم يقدر ب .% 0-1
 نسبة الكشف عن اخللل الوراثي تقدر ب . %79

شلك  :6معلية التلقيح اجملهري

ه كهو ككي فا لكتنم بكطل كمك بك ولسكيلا لكيل ي كيلذيكااكيلل صكله؟
نعم  % 0-1 .من ا االت قد حيدث هلا تش يص خاائ ينتهي بوالدة افل
مصاب بنفس املرض الوراثي املوجود يف العائلة.
ه كيخفم كجوسكيلمومنكماكو ًك؟
نعم ولكن ألسباب ابية  .ك يكو املرض املوجود يف العائلة يصيب الذكور فقط
فيتم فحص اخلاليا وحتديد اجلنس وعندها يتم اختيار األجنة اإلناث إلرجاعها للرحم
لإلنغراس .
ه كا ف جكيل ج كيللكيلفو واكو كيلاتف للكعوبك ثكيلب وض تك؟
ال يستدعي سحب البويضات التنومي يف املستشفى وتستطيم الزوجة أ تغادر
املستشفى يف نفس اليوم.

عدم تناول الطعام لفرتة اويلة
* املرض أو العدوا
* تناول بروتا بكميات كبرية

-كيلو كيلث ن

ك(كالمزمن /المتقطع ):

تظهر األعراض غالبا خالل العام األول وقد ال يعاين بعض األافال املصابا
3
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م كه كيلفتقمحكيلكو ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يس
ك()Preimplantation Genetic Diagnosis- PGDك؟
التش يص الوراثي قبل اإلنغراس هو عبارة عن أخذ خلية واحدة أو خليتا من
اجلنا عادة يف مرحلة الثما خاليا و فحصها يف اليوم الثالث من بعد تلقيح
البويضة يف امل تت بتقنيات متقدمة للت كد من سالمتها من مرض وراثي حمدد ومن
زراعتها يف الرحم.

شلك  :5معلية حسب خلية من اجلنني
م كه كيلغ لكمنكعا كيلفتقمحكيلكو ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يسك؟
هو والدة افل سليم خيلو من مرض وراثي حمدد يف العائلة وذلر عن اريق استبعاد
األجنة املصابة  .إضافة إىل ذلر جتنب خيار اإلجهاض للعائالت اليت ال ترغب يف
ذلر أو يف حالة األمراض غري الشديدة و اليت ال يبيح الشرمح فيها اإلجهاض.
م كه كخر يتكإج يءكيلفتقمحكيلكو ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يسك؟
تتل ص خطوات العمل بإجياز يف مجم البويضات من الزوجة بعد تنشيط و حث
املبيض إلنتاج أكت عدد ممكن من البويضات بإعطائها أنوامح حمددة من اهلرمونات
حسب إرشادات الطبيب املعاجل .تؤخذ عينة من السائل املنوي من الزوج تتم
عملية التلقيح وذلر حبقن ا يوا املنوي مباشرة يف البويضة .بعد ذلر يتم وضم
البويضات امللقحة يف حاضنات خاصة وتركها ملدة  0أيام ا انقسامها إىل  6أو
 8خاليا ويتم حينها ثقب جدار البويضة امللقحة وسحب خلية واحدة أو خليتا.
بعد ذلر تفحص اخللية إما بطريقة صبغ الكروموسومات أو فحص الطفرة اجلينية
احملددة مسبقا  .يتم إرجامح األجنة السليمة لكي تنغرس يف الرحم .يتم وصف
برنامج مثبتات للحمل واالنتظار ملدة أسبوعا ملعرفة حدوث ا مل .يف حال وجود
أجنة سليمة متبقية يتم جتميدها إلست دامها فيما بعد إذا رغب الزوجا بذلر .
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من هذه األعراض إال الحقا يف افولتهم.
ميكن إثارة سلسلة من األزمات اإلستقالبية عند اإلنقطامح لفرتة افويفلفة عفن الفطفعفام
أو عنفد حفدوث عفدوا مفرضفيفة مفثفل نفزالت الفتد أو عفنفد تفنفاول كفمفيفة كفبفرية مفن
التوتا يف الطعام.
مفكوفاكمع لم كي ش صكيلاك منك ا لكي ال ك ا كي و و لم وصك
)(IVA؟
على الطبيب األساسي لطفلر العمل مم إستشاري امراض إستقفالبفيفة وأخصفائفي
تغذية خبريا اذا املرض للعناية بفطفففلفر .الفعفالج الفففوري أمفر الزم ملفنفم األزمفات
اإلستقالبية و اآلثار الصحية املرتتبة عليها .وعلير املبفاشفرة يف عفالج افففلفر ففور
معرفتر ب افلر مصاب اذا املرض  .وغالبفا مفا يسفتفمفر الفعفالج مفدا ا فيفاة.

-1كنظ مكغذيئ كمو ل كيلستسمس سمسنمكأطسعساس كطسبسمس ك أنسظساس كغسذيئسمس كتنسقس صك
يل زن كسيضفم أخصفائفي الفتفغفذيفة خفطفة غفذائفيفة حتفتفوي عفلفى الفكفمفيفة الفالزمفة مفن
التوتا والعناصر الغذائية والطاقة الالزمة إلبقفاء افففلفر بصفحفة جفيفدة .و حيفتفاج
افلر ب يلتزم اذه ا مية الغذائية مدا ا ياة.

-2كي د و كبعض األدوية تشمل اجلاليسا الكارنتا للمساعدة يف الت لص
من ض األيزوفالريير .بيكربونات و أدوية أخرا خلفض وضة الدم.
مفكوفاكا مصكم لكي ال ك ا كي و و لم وصك )(IVAك؟
يفتففم إجفراء ففحففص لفعفيفنففات دم أو بففول لفلفكفشففف عففن زيففادة املفواد السفمفيففة
املرتاكمة .ميكن أيضا إجراء قياس مستوا إنزمي يف عينه تؤخذ من دم أو جفلفد
املصاب ويتم ت كيد وجود املرض يف حال وجود نقص شديد أو انعدام لإلنزمي.
باإلضافة إىل ذلر ففإ ففحفص اجلفا املفرتفبفط بفاملفرض لفلفكفشفف عفن الفطفففرات
الوراثية املسببة يست دم يف التش يص.
م كه كيلممنكيلا ابطك ا لكي ال ك ا كي و و لم وصك )(IVAك؟
ينتج هذا املرض عن افرات وراثية تصيب جا يدعى IVD
4

مفكوفاكا ي كم ل ي ال ك ا كي و و لم وصك )(IVA؟
يتم توارث هذا املرض عت الوراثة اجلسدية املتنحية (يكو الوالدا حامال للجا
املصاب) .ويصيب الذكور واإلناث على حد سواء.
ميلر كل ش ص حفوا  00444زوج مفن اجلفيفنفات مفوزعفة عفلفى  00زوج مفن
الكروموسومات (الصبغيات الوراثية) .وكل زوج يتكو من نسف فة مفن األم وأخفرا
من األب .هذه اجلينات مسؤوله عن مجيم و ائف اجلسم ا يفويفة وتفتفحفكفم يف كفل
صغري وكبري بإذ اهلل مثل لفو الفعفيفنفا والشفعفر .بفعفض هفذه اجلفيفنفات مسفؤولفة عفن
ت فكففويففن اإلن فزميففات الففيت تسففاعففد ع فلففى هضففم الففتوت في فنففات يف اجلسففم وم فن فهففا إنففزمي
”“Isovaleryl-CoA dehydrogenaseيف هذا املفرض ال يفعفمفل اجلفا
املسؤول عن هذا اإلنزمي بشكل سليم ويعرف هذا اخللل املمرض املوجود يف اجلينات
بالطفرة الوراثية.
وكما أسلفنا يوجد  00444زوج من اجلينات فعندما يكو اخللل يف أحفد زوجفي
اجلا لدا هؤالء األافال ال تظهر أي أعراض مرضية ويعتت يف هذه ا فالفه حفامفال
(ناقال) للمرض حيث ميكن أ ينقل املرض ألافاله أذا تفزوج مفن شف فص حفامفل
للمرض .أما إذا كا اخللل يف كال زوجفي اجلفا ففإ أعفراض املفرض تفظفهفر ويصفبفح
الش ص يف هذه ا اله مصابا.
عندما يكو الوالدا حامال للمرض تكو نسبة إصابة اجلنا يف كل ل هي:
 احتمال  %00يف كل ل أ يكو الطفل مصابا
 احتمال  %04يف كل ل ب يكو الطفل حامال أو ناقال للمرض مثل والديه
 احتمال  %00يف كل ل أ يكو الطفل سليما (ال حيمل اجلا املصاب)

م ه كد يع كعا كو صكيلت ئ كي موم ؟
هناك عدة أسباب جتعل من فحص السائل األمنيوسي أمرا هاما منها
على سبيل املثال :
 تاريخ عائلي ضرض وراثي حمدد بشرط أ تكو الطفرة الوراثية
معروفة.
 وجود افل مصاب خبلل يف الكروموسومات أو أ يكو أحد
الزوجا حامال خللل يف الكروموسومات.
 لعمل حتليل كرموسومي للعينة يف حالة تقدم عمر األم ( 00فما
فوق) أو اإلشتباه باصابة اجلنا بتشوهات وعيوب خلقية يف
االجنة واليت يتم الكشف عنها بواسطة االشعة الصوتية.
 عدم وضوح التش يص من خالل أخذ خزعة املشيمة.
كمف اب كعتلكعا كو صكيلت ئ كي موم ؟
ه كا جبكم
نعم هناك إمكانية دوث اإلجهاض جراء أخذ العينة وتقدر ب .%4.0
قد تشعر األم بعدم اإلرتياح وأحيانا قد تصاب بالنزيف أو خروج السائل
األمنيوسي يف هذه ا الة عليها اإلتصال بالطبيب املعاجل.
م ه كيللف ةكيلاف قع كت ف مكيلوفمم ك؟
عادة ما با  0-0اسابيم.
م

ظك


شك ك2ك كط وق كينفق لكهذيكيلا لك

اجلني املصاب r:
5



قد تت خر وصول النتيجة إىل ما بعد  17أسبومح (ا د الشرعي
إلجراء اإلجهاض يف حاالت معينة) خاصة إذا كا الفحص
جيرا يف اخلارج.
ال يغطي الفحص مجيم األمراض الوراثية.

اجلني السلمي R:
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 -Bم كه كو صكعمو كيلت ئ كي موم كك))Amniocentesis؟ك
هو فحص يتم من خالله أخذ كمية من السائل األمنيوسي احمليط باجلنا ما با
األسبومح  18 -10من ا مل وذلر بغرض فحصها خللل حمدد يف جا معا أو
خلل يف الكروموسومات ملعرفة إذا كا اجلنا مصابا أم ال.
مفكوفاكأخذكعمو كيلت ئ كي موم ؟
يتم أخذ عينة من السائل األمنيوسي تقدر بف  04ملليلرت تقريبا عن اريق غرز
إبرة دقيقة عن اريق بطن األم حتت متابعة األشعة الصوتية حىت يتبا للطبيب
وضم اجلنا وتستمر إىل أ تصل إىل السائل األمنيوسي كما هو موضح
بالشكل ادناه.

مصكي جو كيلاف و ةكلتع ئ تك

م كه كيل م يتكيل ق ئم ك كط :كا
يلف كاع ن كمنكهذيكيلا ل؟ك
هنالر اريقتا لفحص األجنة و معرفة ما إذا كانت سليمة أم مصابة و
بالتا مساعدة العائالت على الوقاية .ك
 .1الطريقة االوىل تتم قبل ا مل عن اريق اافال األنابيب و الفحص
التش يصي قبل الغراس ( Preimplantation Genetic
)Diagnosis
 .2و الطريقة الثانية تتم بعد ا مل و يف فرتات معينة عن اريق الفحص
الوراثي التش يصي أثناء ا مل (  .) Prenatal Diagnosisو
ما يلي شرح لكل اريقة.
مك كأ و ءكيل ا )Prenatal

م كه كيلل صكيل ي كيلف
)Diagnosis؟
ميكن است دام الفحص الوراثي أثناء ا مل لتحديد ما إذا كا اجلنا
سليما أم مصابا ضرض وراثي معا .وميكن إجراء الفحص عن اريق:
-Aك فحص خزعة من املشيمة ( Chorionic Villus
 )Samplingيف الفرتة ما با األسبومح رقم  10 - 14من ا مل.
-Bك فحص السائل األمنيوسي ) )Amniocentesisو هو فحص
املاء احمليط باجلنا يف األسبومح من  18-10من ا مل.

شلك  : 4أأخذ عينة من السائل ا ألمنيويس
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--Aم كه كو صكيلك و نمصكومتّسكيلاع فك س ع كيلا ما

ك()Chorionic Villus Sampling- CVSك؟

هو فحص يتم من خالله أخذ عينة صغرية ( 04-14ملجم) من نسيج من
املشيمة (الكوريونير فيلّس) واملشااة خلاليا اجلنا عادة ما با األسبومح -14
 10من ا مل وذلر بغرض فحصها خللل حمدد مسبقا يف جا معا أو خللل يف
الكروموسومات ملعرفة إذا كا اجلنا مصابا أم ال.
مفكوفاكأخذكعمو كو صكيلك و نمصكومتّس؟ك
بشكل عام هناك اريقتا ألخذ العينة:
 األوىل  :عن اريق وخز إبرة عن اريق البطن إىل أ تصل للمشيمة ومن
يتم أخذ العينة
 الثانية  :عن اريق وضم أنبوب مر عت املهبل إىل أ يصل إىل املشيمة و
من يتم أخذ العينة.
يف كال الطريقتا يتم الفحص بوجود األشعة الصوتية لتحديد مكا املشيمة.

م كه كد يع كعا كو صكيلك و نمصكومتّس؟ك
هناك عدة أسباب جتعل من فحص خزعة املشيمة أمرا هاما  .منها على
سبيل املثال :
 تاريخ عائلي ضرض وراثي حمدد بشرط أ تكو الطفرة الوراثية
معروفة.
 وجود افل مصاب خبلل يف الكروموسومات أو أ يكو أحد
الزوجا حامال خللل يف الكرموسومات.
 لعمل حتليل كروموسومي للعينة يف حالة تقدم عمر األم ( 00فما
فوق حيث تزداد احتمالية إجناب افل مصاب خبلل كروموسومي
مثل متالزمة داو ) أو اإلشتباه بإصابة اجلنا بتشوهات وعيوب
خلقية يف االجنة واليت يتم الكشف عنها بواسطة االشعة الصوتية.
كمف اب كعتلكعا كو صكيلك و نمصكومتّس؟ك
ه كا جبكم
نعم توجد خماار متعلقة بالفحص ذاته منها  :إحتمالية حدوث اإلجهاض
جراء أخذ العينة ويقدر بف  .%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 ا الة اإلتصال بالطبيب املعاجل.
م كه كيللف ةكيلاف قع كال ف مكيلوفمم ك؟كك
عادة ما با  0-0أسابيم.

شلك  :3أأخذ خزعة من املش مية
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م ظكك
 قد تت خر وصول النتيجة إىل ما بعد  17أسبومح (ا د الشرعي
إلجراء اإلجهاض يف حاالت معينة) خاصة إذا كا الفحص جيرا
يف اخلارج.
 ال يغطي الفحص مجيم األمراض الوراثية.
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