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 ضكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عك

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

يلت دسك(مفالزمةكم ت ك-الم )كك

ص سنسسدك ك:ك ك س كيسسدك ك ك  3 3 5 4ك
يكل س كي س كضك ك  1 1 2 1 1ك

MUCOPLYSACCHARAIDOSIS
TYPE VI (MAROTEAUX– LAMY
)SYNDROME

م كه كيإلضر يبكيالسفقال ك(ي يض )ك؟
هو خلل يف عململميمة االبمتمتم ع ماصمأ عما متمت المد اال ما ما الم متما م ما
اجلسم إلمتام بعض التفاع الكيليائية لمتميموممل ممممبما ممعميمامة ممامتم ما
مستفيد ما ا اجلسم .تت هذا اإل امي او ا عدامه مؤدي ا ص امم همذ ارمممبما
و تت يف ارواد الااجتة مما متسبب يف لدوث األم اض اإلبتت بية (األمضية ).

1

تاكإعديدك كم يجعةكهذيكيلكفمثكمنكقب
امرية بالعبيد-مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي
رفعت رواشدة -مستشار وراثي -قسم الطب الوراثي
علياء قاري -مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي

14

م كه كيل ر يتكيلف كينبغ كيتب عه كعندك الدةكطل كل جمنكمع ضمنك

إلنج بكطل كمك بك هذيكيلا ضك؟
اوال ،ب على الوالدما خطار األاباء ارتابع لليلل بو ود هذا ار ض يف
األب ة لىت متسىن يم علل ال صيبا ال زمة قبل والدة الطفل.
عادما صتم والدة افل مع ض لإلاابة هبذا ار ض ،مابغي اء الفيواا
لتيدمد ما سا مان الطفل م ابا و سل الختاس اإل اءا الطبية ال زمة.
م ذيكعنكأو يدكي س ةكيآلخ ين؟
صو د التلالية إلاابة خوة ار اع هبذا ار ض او لكوهنم لامل للل ض
مثل والدم م .ومعتا الكشف عا اابة األافال اآلخ ما يف العائلة بار ض
م م دا ألن الع ج اربك قد ا لدوث مشامل ايية خطرية .ومتو ب
بتشارة ابيب األم اض الوراثية او اخ ائي اإلرشاد الوراثي يف فيت األافال
اآلخ ما يف العائلة .و كا اء الفيت بابتمدام عياا دم إلخوة الشمت
ار اع ،وسل لفيت احللض الاووي ودرابة الطف ة اجلياية وما مث صتدمي
اإلبتشارة الوراثية ال زمة.

م كه كم ضكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عكيلت دس؟
داء عممدمممد السمكممارممد ارمممااممي سو الماملمب السمماد هممو مم ض م ميمب ا مااء
متعددة مما اجلسمم وممعمتما مما األمم اض الم صمتمطمور لمدعما صمدر ميما مم مم ور
الوقت مبعدل خيتلف ما شمت آلخ  .مبدا ظ ور اعم اض ارم ض خم ل فم ة
الطفولة اربك ة .صعتلد وعية لياة ار مض على شدة األع اض ال معاين ما ما
ليث ان بعض ار ضى ال متعدون م للة الطفولة اربك ة بيالا قد معيش آخ ون
ار اهتة وم للة ما بعد البلوغ وصعتا ام اض التلب وا سداد جم ى المتمامفم
ما ارسببا ال ئيسية للوفاة.
معد داء عدمد السكارمد ارمااي سو الالب الساد م ضا وراثيما ممتمسمبمب فميمه
خلل يف اجلم ارسمؤول عما صمكمومما اإل مامي

N- Acetylgalactosamine 4

( sulphataseارسلى ن-ابيتيل

متوز ام  4بلفاصيا) اراظم لتكسمري

ال مك مب ممرية م مما الس مك م م مما

الس مك ممارم ممد

اجل مام مك مما

ارمااية) خلل اجل مؤدي
السمكم ممما

وال م صس مل ممى (ع ممدم ممدا

صعطيل فاعلية هذا اإل امي وبالتايل ص اممم صملم

لممد واممويمما در مما رميممة صممؤدي

صضم ر األ سم ممة الم

ص املت في ا.
م ه كأع يضكم ضكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عكيلت دس؟


ما ل م ال ا
جتل السوائل (ابتستاء) يف ال ا .
م مح الو ه الضملة واخلشاة
ضمامة اللسان



صضمم يف الكبد والطيال
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2

فتدان الب

م الاما.



ضبابية الت ية يف الع مما قد مؤدي



الت ابا متك رة يف األسن مما قد مؤدي



صضيق ارل ا ايوائية يف اجل از التافسي مما مسبب الت ابا صافسية متعددة

فتدان السل م الاما.

وف ا ما ا تطاع الاف اثااء الاوم.


صشوها يف الاما التلب



و ود فتق (فتاق) عاد الس ة او يف ابفل البطا

 صشوها يف اييكل العظلي صظ بتتدم العل مثل:
ق

التامة (التتام)

م كه كمعدلكنج حكيلعاتمةك؟
معتلد معدل الا اح على عوامل ما ا عل األم واحل ول على عدد مايف ما البومضا
للتلتيح ومذل احل ول على ا اة بليلة غري م ابة قابلة لإلر اع لل لم.
 ف اة لدوث احللل صتدر بم .% 04-44
 معدل اإلجناع متدر بم . %04
 سبة لدوث اال اض صتدر بم .%00-04
 سبة لدوث محل خارج ال لم متدر ع .% 0-1
 سبة الكشف عا اخللل الوراثي صتدر ع . %79

شلك  :6معلية التلقيح اجملهري

صشوها يف ارفاال وحمدودمة لمت ا
قد مظ امضا خلل التعظم الذي مشتلل على عدة صشوها يف
العظام صظ بابتمدام األشعة السياية
قد معاين ار مض امضا ما مت زمة الافق ال بغي ال صشتلل على ختدر
وصاليل وضعف يف األااب واليدما
صضيق قااة العلود الفت ي عاد ال قبة مما مسبب ضغط ا على احلبل الشومي
 متليا هذا ار ض عا اال واع االخ ى بعدم صأثري على التدرا العتلية.
مفكيفاكت مصكم ضكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عكيلت دسك؟
باإلضافة ما صتدم اع فإن يف لالة اإلشتبا بإاابة الطفل بار ض متم
اء حتليل البول للكشف عا و ود صميا عايل ما عدمدا السكارمد
ارمااية  .كا امضا اء قيا مستوى اإل امي يف عياه صؤخذ ما دم او لد
ار اع ومتم صأميد و ود ار ض يف لال و ود تت شدمد او ا عدام لإل امي.
ملا كا علل حتليل لليلض الاووي لدرابة الطف ة اجلياية

3

ه كهن ككيحفا لكإلنج بكطل كمك بك نلسكيلا ضكيل ي كيلذيكتاكيلل صكله؟
عم  % 0-1 .ما احلاال قد دث يا صشميت خاائ مات ي بوالدة افل م اع
باف ار ض الوراثي ارو ود يف العائلة.
ه كيخفم كجنسكيلجنمنكماكن ًك؟
عم ولكا ألبباع ابية  .مأن مكون ار ض ارو ود يف العائلة م يب الذمور فتب
فيتم فيت اخل ما وحتدمد اجلا وعادها متم اختيار األ اة اإل اث إلر اع ا لل لم
لإل غ ا .
ه كت ف جكيل جةكيللكيلفن ياكو كيلاتف للكعندكس ثكيلب يض تك؟
ال مستدعي بيب البومضا التاومي يف ارستشفى وصستطي الاو ة ان صغادر
ارستشفى يف ف اليوم.

12

م كه كيلفتقمحكيلكن ع ك يلف مصكيل ي كقب كيإلنغ يس
ك()Preimplantation Genetic Diagnosis- PGDك؟
التشميت الوراثي قبل اإل غ ا هو عبارة عا اخذ خلية والدة او خليت ما
اجلا عادة يف م للة الثلان خ ما و في ا يف اليوم الثالث ما بعد صلتيح
البومضة يف ارمتا بتتايا متتدمة للتأمد ما ب مت ا ما م ض وراثي حمدد
وما مث زراعت ا يف ال لم.

مفكتفاكمع لجةكم ضلكديءكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عكيلت دس؟
لي هااك ع ج صام للشفاء ما ار ض لكا صتواف بعض الع
را بعض ارضاعفا ال ئيسية للل ض .الع

ا التأهيلية

ا التأهيلية صشلل خت ااا

متعددة ما ا :ارفاال و العظام و خ واا  ،التلب ،السل  ،العيون ،التاف و
الالو.
باإلضافة لذل متوف الع ج بالتعومض األ ا ي (صاومد ار مض باإل امي ارفتود عا
ا مق الدم بشكل دوري) .مدعى هذا اإل امي ار ا ب م .Naglazyme

شلك  :5معلية حسب خلية من اجلنني
م كه كيلغ ضكمنكعا كيلفتقمحكيلكن ع ك يلف مصكيل ي كقب كيإلنغ يسك؟
هو والدة افل بليم خيلو ما م ض وراثي حمدد يف العائلة وسل عا ا مق
ابتبعاد األ اة ار ابة  .ضافة سل جتاب خيار اإل اض للعائ ال ال
ص غب يف سل او يف لالة األم اض غري الشدمدة و ال ال مبيح الش ع في ا
اإل اض.
م كه كخر يتكإج يءكيلفتقمحكيلكن ع ك يلف مصكيل ي كقب كيإلنغ يسك؟
صتلمت خطوا العلل بإ از يف مج البومضا ما الاو ة بعد صاشيب و لث
اربيض إل تاج اما عدد ممكا ما البومضا بإعطائ ا ا واع حمددة ما اي مو ا
لسب رشادا الطبيب ارعاجل .صؤخذ عياة ما السائل اراوي ما الاوج مث صتم
عللية التلتيح وسل حبتا احليوان اراوي مباش ة يف البومضة .بعد سل متم وض
البومضا ارلتية يف لاضاا خااة وصم ا ردة  0امام حل ا تسام ا 0
او  8خ ما ومتم ليا ا ثتب دار البومضة ارلتية وبيب خلية والدة او
خليت  .بعد سل صفيت اخللية ما بط متة ابغ الك وموبوما او فيت
الطف ة اجلياية احملددة مسبتا  .متم ر اع األ اة السليلة لكي صاغ يف ال لم.
متم واف ب امأ مثبتا لليلل واإل تظار ردة اببوع رع فة لدوث احللل.
يف لال و ود ا اة بليلة متبتية متم جتليدها إلبتمدام ا فيلا بعد سا رغب
الاو ان بذل .
11

م ه كيلجمنكيلا تبطك ا ضكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عكيلت دس؟ك
اجل ارسؤول عا لدوث هذا ار ض هو

مسلى بم  ARSBلميمث ا مه

اجل اراظم لتكمومما اإل مامي (ارسملمى ن-ابميمتميمل م ممتموز امم  4بملمفماصميما)
ارسؤول عا صكسري عدمدا السكارمد ارمااية يف اجلسم.
م ه كمعدلكينف

كديءكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عكيلت دس؟

شيوع ار ض غري مع وف حتدمدا ال ا ه ما ارتدر بأ ه م يب شمت والد
ب  004 444-044 444شمت لول العامل ومعتا ما ا در امناط
ار ض شيوعا.

4

مفكيفاكت ي كم ضكعديدكيلتك يدكيلا ط كيلن عكيلت دسك؟
متم صوارث هذا ار ض عا الوراثة اجلسدمة ارتايية (مكون الوالدان لام ن لل
ار اع) .وم يب الذمور واإل اث على لد بواء.
مل م مممل ش ممممت ل موايل  00444زوج ممما اجل مي مامما ممموزعممة ع ملممى  00زوج ممما
الك وموبوما (ال بغيا الوراثية) .وممل زوج ممتمكمون مما سمممة مما األم واخم ى مما
األع .هذ اجلياا مسؤوله عا مجي وظائف اجلسم احليومة وصتيكم يف مل اغري ومبري
مسؤول عا صكومما اإل مامي ارمامظمم لمتمكمسمري
بإسن اهلل مثل لون العيا والشع  .هااك
اجلامكا الكبرية ما السك ما وال صسلى (عدمدا السكارمد ارمااية).يف هذا ار ض
ال معلل اجل ارسؤول عا تاج هذا اإل امي بشكل بليم ومع ف اخللمل ارملم ض ارمو مود
يف اجلياا بالطف ة الوراثية.
وملا ابلفاا مو د  00444زوج ما اجلياا  ،فعادما مكون اخللل يف الد زو مي اجلم
لدى هؤالء األافال ال صمظم م اي اعم اض مم ضميمة وممعمتما يف همذ احلمالمه لمامم ( ماقم )
للل ض ،ليث كا ان ماتل ار ض ألافاله اسا صاوج ما شمت لامل للل ض .اما سا
مان اخللل يف م زو ي اجل فإن اع اض ار ض صظ وم بح الشمت يف همذ احلمالمة
م ابا.
عادما مكون الوالدان لام ن للل ض صكون سبة اابة اجلا يف مل محل مالتايل :
 التلال  %00يف مل محل ان مكون الطفل م ابا
 التلال  %04يف مل محل بأن مكون الطفل لام او اق للل ض مثل
والدمه
 التلال  %00يف مل محل ان مكون الطفل بليلا (ال لل ارورث
ار اع)

م ه كد يع كعا كو صكيلت ئ كي منم س ؟
هااك عدة ابباع جتعل ما فيت السائل األمايوبي ام ا هاما ما ا
على ببيل ارثال :
 صارمخ عائلي مب ض وراثي حمدد بش ط ان صكون الطف ة الوراثية
مع وفة.
 و ود افل م اع خبلل يف الك وموبوما او ان مكون الد
الاو لام خللل يف الك وموبوما .
 لعلل حتليل م موبومي للعياة يف لالة صتدم عل األم ( 00فلا
فوق) او اإلشتبا بااابة اجلا بتشوها وعيوع خلتية وال
متم الكشف عا ا بوابطة االشعة ال وصية.
 عدم وضوح التشميت ما خ ل اخذ خاعة ارشيلة.
كمف تبةكعتلكعا كو صكيلت ئ كي منم س ؟
ه كت جدكم
عم هااك مكا ية حلدوث اإل اض اء اخذ العياة وصتدر ع .%4.0
قد صشع األم بعدم اإلرصياح واليا ا قد ص اع بالاامف او خ وج السائل
األمايوبي او االلت اع يف هذ احلالة علي ا اإلص ال بالطبيب ارعاجل.
م ه كيللف ةكيلاف قعةكإلسفالمكيلنفمجةك؟
عادة ما ب  0-0ابابي .
مالحظةك
 قد صتأخ واول الاتي ة ما بعد  17اببوع (احلد
الش عي إل اء اإل اض يف لاال معياة) خااة سا
مان الفيت ى يف اخلارج.
 ال مغطي الفيت مجي األم اض الوراثية.

شك ك2ك كط يقةكينفق لكهذيكيلا ضك

اجلني السلمي R:

اجلني املصاب r:

5

10

 -Bم كه كو صكعمنةكيلت ئ كي منم س كك))Amniocentesis؟ك
هو فيت متم ما خ له اخذ ملية ما السائل األمايوبي احمليب باجلا ما ب
مع او
األببوع  18 -10ما احللل وسل بغ ض في ا خللل حمدد يف
خلل يف الك وموبوما رع فة سا مان اجلا م ابا ام ال.
مفكيفاكأخذكعمنةكيلت ئ كي منم س ؟
متم اخذ عياة ما السائل األمايوبي صتدر بم  04ملليل صت مبا عا ا مق غ ز
ب ة دقيتة عا ا مق بطا األم حتت متابعة األشعة ال وصية لىت متب للطبيب
ان ص ل السائل األمايوبي ملا هو موضح
وض اجلا وصستل
بالشكل اد ا .

م كه كيل م يتكيل ق ئمةك كط :كت

مصكي جنةكيلاف و ةكلتع ئالتك

يلف كتع ن كمنكهذيكيلا ض؟ك
هاال ا متتان لفيت األ اة و مع فة ما سا ما ت بليلة ام م ابة و
بالتايل مساعدة العائ على الوقامة .ك
 .1الط متة االو صتم قبل احللل عا ا مق اافال األ ابيب و الفيت
التشمي ي قبل الغ ا ( Preimplantation Genetic
)Diagnosis
 .2و الط متة الثا ية صتم بعد احللل و يف ف ا معياة عا ا مق الفيت
الوراثي التشمي ي اثااء احللل (  .) Prenatal Diagnosisو ما
ملي ش ح لكل ا متة.
م كه كيلل صكيل ي كيلف

مك كأ ن ءكيل ا )Prenatal

)Diagnosis؟
كا ابتمدام الفيت الوراثي اثااء احللل لتيدمد ما سا مان اجلا
بليلا ام م ابا مب ض وراثي مع  .و كا اء الفيت عا ا مق:

-Aك فيت خاعة ما ارشيلة ( Chorionic Villus
 )Samplingيف الف ة ما ب األببوع رقم  10 - 14ما احللل.
-Bك فيت السائل األمايوبي ) )Amniocentesisو هو
فيت اراء احمليب باجلا يف األببوع ما  18-10ما احللل.

شلك  : 4أأخذ عينة من السائل ا ألمنيويس
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6

 -Aم كه كو صكيلك ي نمصكومتّسكيلاع فك س عةكيلا ماة

ك()Chorionic Villus Sampling- CVSك؟

هو فيت متم ما خ له اخذ عياة اغرية ( 04-14مل م) ما سيأ ما
ارشيلة (الكورمو ي فيلّ ) وارشاهبة خل ما اجلا عادة ما ب األببوع -14
مع او خللل يف
 10ما احللل وسل بغ ض في ا خللل حمدد مسبتا يف
الك وموبوما رع فة سا مان اجلا م ابا ام ال.
مفكيفاكأخذكعمنةكو صكيلك ي نمصكومتّس؟ك
بشكل عام هااك ا متتان ألخذ العياة:
 األو  :عا ا مق وخا ب ة عا ا مق البطا ان ص ل لللشيلة وما مث
متم اخذ العياة
 الثا ية  :عا ا مق وض ا بوع م ن عا ار بل ان م ل ارشيلة و
ما مث متم اخذ العياة.
يف م الط متت متم الفيت بو ود األشعة ال وصية لتيدمد مكان ارشيلة.

م كه كد يع كعا كو صكيلك ي نمصكومتّس؟ك
هااك عدة ابباع جتعل ما فيت خاعة ارشيلة ام ا هاما  .ما ا على
ببيل ارثال :
 صارمخ عائلي مب ض وراثي حمدد بش ط ان صكون الطف ة الوراثية مع وفة.
 و ود افل م اع خبلل يف الك وموبوما او ان مكون الد الاو
لام خللل يف الك موبوما .
 لعلل حتليل م وموبومي للعياة يف لالة صتدم عل األم ( 00فلا فوق،
ليث صاداد التلالية جناع افل م اع خبلل م وموبومي مثل
مت زمة داون) او اإلشتبا بإاابة اجلا بتشوها وعيوع خلتية يف
اال اة وال متم الكشف عا ا بوابطة االشعة ال وصية.
كمف تبةكعتلكعا كو صكيلك ي نمصكومتّس؟ك
ه كت جدكم
عم صو د خماا متعلتة بالفيت ما ا  :لتلالية لدوث اإل اض
اء اخذ العياة ومتدر بم  .%1قد صشع األم بعدم اإلرصياح ولكا قد ال
مستل هذا الشعور ألمث ما موم وعلى مل لال فيلا لو ما ت األم
قلتة فعلي ا يف هذ احلالة اإلص ال بالطبيب ارعاجل.
م كه كيللف ةكيلاف قعةكالسفالمكيلنفمجةك؟كك
عادة ما ب  0-0ابابي .

شلك  :3أأخذ خزعة من املش مية
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مالحظةك ك
 قد صتأخ واول الاتي ة ما بعد  17اببوع (احلد الش عي
إل اء اإل اض يف لاال معياة) خااة سا مان الفيت
ى يف اخلارج.
 ال مغطي الفيت مجي األم اض الوراثية.
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