قسمسال لللسرسثل لللس ل لل س ل

ق سمسسال ل لل سرسسثل ل لل س ل ل ل س ل
م سم ست سم س سسصل ل لل سم سمسسزل لب سث س س ل ل لل ست سخ س س س ل ل لمسلسر س ل ل ل لب س سسال ل
ص سنسسدل ل:ل لب سرليسسدل ل ل  3 3 5 4ل
لل سرليسسالضل ل  1 1 2 1 1ل

مرضلعديدل لمكا يدل لمخاط ل لن عل
لمابعل(متالزمةلسالي)لل
MUCOPLYSACCHARAIDOSIS
)TYPE VII (SLY SYNDROME

ماله ل إلضرر بل الستقالب ل( يض )ل؟
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

تالإعد دل لمر جعةلهذ ل لكتثثلمنلقب
امرية بالعبيد-مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي
رفعت رواشدة -مستشار وراثي -قسم الطب الوراثي
علياء قاري -مستشارة وراثية -قسم الطب الوراثي

14

ماله ل لخر تل لت لينبغ ل تباعهالعندل الدةلط لل جثنلمعرضثنل

إلنجابلط لم ابلبهذ ل لمرضل؟
اوالً ،جيب على الوالدما خطار األطباء ارتابعني لليلل بو ود هذا ار ض يف
األب ة لىت متسىن مسم علل ال صيبا ال زمة قبل والدة الطفل.
عادما صتم والدة طفل مع ض لإلصابة هبذا ار ض ،مابغي اء الفيوصا
لتيدمد ما ذا مان الطفل مصاباً و ذل الختاذ اإل اءا الطبية ال زمة.
ماذ لعنلأبر دل سرةل آلخرين؟
صو د التلالية إلصابة خوة ارصاع هبذا ار ض او لكوهنم لاملني للل ض
مثل والدم م .ومعترب الكشخ عا صابة األطفال اوخ ما يف العائلة بار ض
م م داً ألن الع ج اربك قد اع لدوث مشامل صيية خطرية .ومتو ب
بتشارة طبيب األم اض الوراثية او اخصائي اإلرشاد الوراثي يف فيت األطفال
اوخ ما يف العائلة .و كا اء الفيت بابتخدام عياا دم إلخوة الشخت
ارصاع ،وذل لفيت احللض الاووي ودرابة الطف ة اجلياية وما مث صتدمي
اإلبتشارة الوراثية ال زمة.

ماله لمرضلعديدل لمكا يدل لمخاط ل لن عل لمابع؟
داء عدمد السكارمد ارخاطي ذو الالط السابع هو م ض مصيب ا ااء متعددة
ما اجلسم ومعترب ما األم اض ال صتطور لدهتا صدرجيياً مع م ور الوقت مبعدل
خيمتملممخ ممما شمخممت وخم  .ممبممدا لم ممور اعم اض ارم ض خم ل فم ة المطمفمولممة
اربك ة ,وصتليا اخط لاال اإلصابمة بمارم ض بمتم ملمع السموائمل داخمل سمم
اجلاني ارصاع مما قد متسبب بوفاة اجلاني قبل الوالدة او بعدها بتليمل .صمعمتملمد
وعية لياة ار مض على شدة األع اض ال معاين ما ا ,ليث ان بعض ار ضى
ار اهتة وم للمة مما

ال متعدون م للة الطفولة اربك ة بيالا قد معيش آخ ون

بعد البلوغ ,وصعترب ام اض التلب وا سداد جم ى التافس ما ارسببا الم ئميمسميمة
للوفاة.
معد داء عدمد السكارمد ارخاطي ذو الالط السمابمع مم ضماً وراثميماً ممتمسمبمب فميمه
خلل يف اجلني ارسؤول عا صكوما اإل امي (ارسلى بمبيتا لومومورمايدما) اراظمم
لتكسري اجلامئا المكمبمرية مما السمكم مما والم صسملمى (عمدممدا السمكمارممد
ارخاطية),خلل اجلني مؤدي
السمكم ممما

صعطيل فاعلية هذا اإل امي وبالتايل ص امم صلم

لممد وصمومسمما در مما ضميممة صمؤدي

صضم ر األ سم مة الم

ص املت في ا.
ماه لأعر ضلمرضلعديدل لمكا يدل لمخاط ل لن عل لمابع؟


مرب ل م ال اس
جتلع السوائل (ابتستاء) يف ال اس ويف احناء اجلسم.
م مح الو ه الضخلة واخلشاة
ضخامة اللسان



صضخم يف الكبد والطيال
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2

فتدان البص مع الاما.



ضبابية الت ية يف العني مما قد مؤدي



الت ابا متك رة يف األذن مما قد مؤدي



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

فتدان السلع مع الاما.

وف ا ما ا تطاع الافس اثااء الاوم.


صشوها يف صلاما التلب



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

 صشوها يف امسيكل العظلي صظ بتتدم العل مثل:
قص التامة (التتام)

ماله لمعدللنجاحل لعممثةل؟
معتلد معدل الا اح على عوامل ما ا عل األم واحلصول على عدد مايف ما البومضا
للتلتيح ومذل احلصول على ا اة بليلة غري مصابة قابلة لإلر اع لل لم.
 ف صة لدوث احللل صتدر بم .% 04-04
 معدل اإلجناع متدر بم . %04
 سبة لدوث اال اض صتدر بم .%00-04
 سبة لدوث محل خارج ال لم متدر ع .% 0-1
 سبة الكشخ عا اخللل الوراثي صتدر ع . %79

شلك  :6معلية التلقيح اجملهري

صشوها يف ارفاصل وحمدودمة لمت ا
قد مظ امضاً خلل التعظم الذي مشتلل على عدة صشوها يف
العظام صظ بابتخدام األشعة السياية
قد معاين ار مض امضاً ما مت زمة الافق ال بغي ال صشتلل على ختدر
وصاليل وضعخ يف األصابع واليدما
صضيق قااة العلود الفت ي عاد ال قبة مما مسبب ضغط ا على احلبل الشومي
 صأخ الالو واإلعاقة الذهاية ال ان التدرا الذهاية لبعض ارصابني ال صتأث
بار ض اليا اً
ثفليتالتمخثصلمرضلعديدل لمكا يدل لمخاط ل لن عل لمابعل؟
باإلضافة ما صتدم اع فإن يف لالة اإلشتبا بإصابة الطفل بار ض متم
اء حتليل البول للكشخ عا و ود صميا عايل ما عدمدا السكارمد
ارخاطية  .كا امضاً اء قياس مستوى اإل امي يف عياه صؤخذ ما دم او لد
ارصاع 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 لهناكل حتماللإلنجابلط لم ابلبن سل لمرضل ل ل لذيلتال ل صلله؟
عم  % 0-1 .ما احلاال قد دث مسا صشخيت خاطئ مات ي بوالدة طفل مصاع
بافس ار ض الوراثي ارو ود يف العائلة.
ه ل ختثا لجنسل لجنثنلممكناًل؟
عم ولكا ألبباع طبية  .مأن مكون ار ض ارو ود يف العائلة مصيب الذمور فتط,
فيتم فيت اخل ما وحتدمد اجلاس وعادها متم اختيار األ اة اإل اث إلر اع ا لل لم
لإل غ اس .
ه لت تاجل ل جةل لصل لتن يالب ل لممتم صلعندلس ثل لب يضاتل؟
ال مستدعي بيب البومضا التاومي يف ارستشفى وصستطيع الاو ة ان صغادر
ارستشفى يف فس اليوم.
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ماله ل لتمقثحل ل ناع ل لتمخثصل ل لقب ل إلنغر س
ل()Preimplantation Genetic Diagnosis- PGDل؟
التشخيت الوراثي قبل اإل غ اس هو عبارة عا اخذ خلية والدة او خليتني ما
اجلاني عادة يف م للة الثلان خ ما و فيص ا يف اليوم الثالث ما بعد صلتيح
البومضة يف ارخترب بتتايا متتدمة للتأمد ما ب مت ا ما م ض وراثي حمدد
وما مث زراعت ا يف ال لم.

ثفلتتالمعالجةلمرضصلد ءلعديدل لمكا يدل لمخاط لذ ل لن عل لمابع؟
ليس هااك ع ج صام للشفاء ما ار ض ,لكا صتواف بعض الع
راع بعض ارضاعفا ال ئيسية للل ض .الع

ا التأهيلية

ا التأهيلية صشلل

ختصاصا متعددة ما ا :ارفاصل و العظام و خصوصا  ،التلب ،السلع،
العيون ،التافس و الالو.
يف ارستتبل قد متوف الع ج بالتعومض األ ا ي (صاومد ار مض باإل امي ارفتود
عا ط مق الدم بشكل دوري) .

شلك  :5معلية حسب خلية من اجلنني
ماله ل لغرضلمنلعم ل لتمقثحل ل ناع ل لتمخثصل ل لقب ل إلنغر سل؟
هو والدة طفل بليم خيلو ما م ض وراثي حمدد يف العائلة وذل عا ط مق
ابتبعاد األ اة ارصابة  .ضافة ذل جتاب خيار اإل اض للعائ ال ال
ص غب يف ذل او يف لالة األم اض غري الشدمدة و ال ال مبيح الش ع في ا
اإل اض.
ماله لخر تلإجر ءل لتمقثحل ل ناع ل لتمخثصل ل لقب ل إلنغر سل؟
صتلخت خطوا العلل بإجياز يف مجع البومضا ما الاو ة بعد صاشيط و لث
اربيض إل تاج امرب عدد ممكا ما البومضا بإعطائ ا ا واع حمددة ما امس مو ا
لسب رشادا الطبيب ارعاجل .صؤخذ عياة ما السائل اراوي ما الاوج مث صتم
عللية التلتيح وذل حبتا احليوان اراوي مباش ة يف البومضة .بعد ذل متم وضع
البومضا ارلتية يف لاضاا خاصة وصم ا ردة  0امام حلني ا تسام ا 6
او  8خ ما ومتم ليا ا ثتب دار البومضة ارلتية وبيب خلية والدة او
خليتني .بعد ذل صفيت اخللية ما بط متة صبغ الك وموبوما او فيت
الطف ة اجلياية احملددة مسبتاً  .متم ر اع األ اة السليلة لكي صاغ س يف ال لم.
متم وصخ ب امأ مثبتا لليلل واإل تظار ردة اببوعني رع فة لدوث احللل.
يف لال و ود ا اة بليلة متبتية متم جتليدها إلبتخدام ا فيلا بعد ذا رغب
الاو ان بذل .
11

ماه ل لجثنل لمرتبطلبمرضلعديدل لمكا يدل لمخاط ل لن عل لمابع؟ل
اجلني ارسؤول عا لدوث هذا ار ض هو ني مسلى ب م  ,GUSBلميمث
ا ه اجلني اراظم لتكوما اإل امي (ارسلى بمبيمتما ملمومموممورمماميمدمما) ارسمؤول عما
صكسري عدمدا السكارمد ارخاطية يف اجلسم.
ماه لمعدلل نتما لد ءلعديدل لمكا يدل لمخاط لذ ل لنمطل لمابع؟
شيوع ار ض غري مع وف حتدمداً ال ا ه ما ارتدر بأ ه مصيب شخت
والد بني  004,444شخت لول العامل ,ومعترب ما ا در امناط ار ض
شيوعاً.

4

ثفليتالت لمرضلعديدل لمكا يدل لمخاط ل لن عل لمابعل؟
متم صوارث هذا ار ض عرب الوراثة اجلسدمة ارتايية (مكون الوالدان لام ن لل ني
ارصاع) .ومصيب الذمور واإل اث على لد بواء.
ل مل شخت لوايل  00444زوج ما اجلياا موزعة على  00زوج ما
الك وموبوما (الصبغيا الوراثية) .ومل زوج متكون ما سخة ما األم واخ ى ما
األع .هذ اجلياا مسؤوله عا مجيع ولائخ اجلسم احليومة وصتيكم يف مل صغري ومبري
بإذن اهلل مثل لون العياني والشع  .هااك ني مسؤول عا صكوما اإل امي اراظم لتكسري
اجلامئا الكبرية ما السك ما وال صسلى (عدمدا السكارمد ارخاطية).يف هذا ار ض
ال معلل اجلني ارسؤول عا تاج هذا اإل امي بشكل بليم ومع ف اخللل ارل ض ارو ود
يف اجلياا بالطف ة الوراثية.
وملا ابلفاا مو د  00444زوج ما اجلياا  ،فعادما مكون اخللل يف الد زو ي اجلني
لدى هؤالء األطفال ال صظ اي اع اض م ضية ومعترب يف هذ احلاله لام ً ( اق ً)
للل ض ،ليث كا ان ماتل ار ض ألطفاله اذا صاوج ما شخت لامل للل ض .اما ذا
مان اخللل يف م زو ي اجلني فإن اع اض ار ض صظ ومصبح الشخت يف هذ احلالة
مصاباً.
عادما مكون الوالدان لام ن للل ض صكون سبة صابة اجلاني يف مل محل مالتايل :
 التلال  %00يف مل محل ان مكون الطفل مصاباً
 التلال  %04يف مل محل بأن مكون الطفل لام ً او اق ً للل ض مثل
والدمه
 التلال  %00يف مل محل ان مكون الطفل بليلاً (ال لل ارورث
ارصاع)

ماه لد ع لعم لب صل لمائ ل منث س ؟
هااك عدة ابباع جتعل ما فيت السائل األمايوبي ام اً هاماً  ,ما ا
على ببيل ارثال :
 صارمخ عائلي مب ض وراثي حمدد بش ط ان صكون الطف ة الوراثية
مع وفة.
 و ود طفل مصاع خبلل يف الك وموبوما او ان مكون الد
الاو ني لام ً خللل يف الك وموبوما .
 لعلل حتليل م موبومي للعياة يف لالة صتدم عل األم ( 00فلا
فوق) او اإلشتبا باصابة اجلاني بتشوها وعيوع خلتية وال
متم الكشخ عا ا بوابطة االشعة الصوصية.
 عدم وضوح التشخيت ما خ ل اخذ خاعة ارشيلة.
ه لت جدلمما لمترتبةلعمصلعم لب صل لمائ ل منث س ؟
عم هااك مكا ية حلدوث اإل اض اء اخذ العياة وصتدر ع .%4.0
قد صشع األم بعدم اإلرصياح واليا ا قد صصاع بالاامخ او خ وج السائل
األمايوبي او االلت اع  ,يف هذ احلالة علي ا اإلصصال بالطبيب ارعاجل.
ماه ل ل ترةل لمت قعةلإلستالمل لنتثجةل؟
عادة ما بني  0-0ابابيع.
مالحظةل
 قد صتأخ وصول الاتي ة ما بعد  17اببوع (احلد
الش عي إل اء اإل اض يف لاال معياة) خاصة ذا
مان الفيت جي ى يف اخلارج.
 ال مغطي الفيت مجيع األم اض الوراثية.

شك ل2ل لطريقةل نتقاللهذ ل لمرضل

اجلني السلمي R:

اجلني املصاب r:
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 -Bماله لب صلعثنةل لمائ ل منث س لل))Amniocentesis؟ل
هو فيت متم ما خ له اخذ ملية ما السائل األمايوبي احمليط باجلاني ما بني
األببوع  18 -10ما احللل وذل بغ ض فيص ا خللل حمدد يف ني معني او
خلل يف الك وموبوما رع فة ذا مان اجلاني مصاباً ام ال.
ثفليتالأخذلعثنةل لمائ ل منث س ؟
متم اخذ عياة ما السائل األمايوبي صتدر بم  04ملليل صت مبا عا ط مق غ ز
ب ة دقيتة عا ط مق بطا األم حتت متابعة األشعة الصوصية لىت متبني للطبيب
ان صصل السائل األمايوبي ملا هو موضح
وضع اجلاني وصستل
بالشكل اد ا .

ماله ل لخثا تل ل قائثةل لطر:لتمخثصل جنةل لمت برةللمعائالتل

لت لتعان لمنلهذ ل لمرض؟ل
هاال ط متتان لفيت األ اة و مع فة ما ذا ما ت بليلة ام مصابة و
بالتايل مساعدة العائ على الوقامة .ل
 .1الط متة االو صتم قبل احللل عا ط مق اطفال األ ابيب و الفيت
التشخيصي قبل الغ اس ( Preimplantation Genetic
)Diagnosis
 .2و الط متة الثا ية صتم بعد احللل و يف ف ا معياة عا ط مق الفيت
الوراثي التشخيصي اثااء احللل (  .) Prenatal Diagnosisو ما
ملي ش ح لكل ط متة.
ماله ل ل صل ل

ل لتمخث

لأ ناءل ل م )Prenatal

)Diagnosis؟
كا ابتخدام الفيت الوراثي اثااء احللل لتيدمد ما ذا مان اجلاني
بليلا ام مصاباً مب ض وراثي معني .و كا اء الفيت عا ط مق:

-Aل فيت خاعة ما ارشيلة ( Chorionic Villus
 )Samplingيف الف ة ما بني األببوع رقم  10 - 14ما احللل.
-Bل فيت السائل األمايوبي ) )Amniocentesisو هو
فيت اراء احمليط باجلاني يف األببوع ما  18-10ما احللل.

شلك  : 4أأخذ عينة من السائل ا ألمنيويس
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 -Aماله لب صل لك ي نثزلبثمّسل لمعر فلبسخ عةل لممثمة

ل()Chorionic Villus Sampling- CVSل؟

هو فيت متم ما خ له اخذ عياة صغرية ( 04-14مل م) ما سيأ ما
ارشيلة (الكورمو ي فيلّس) وارشاهبة خل ما اجلاني عادة ما بني األببوع -14
 10ما احللل وذل بغ ض فيص ا خللل حمدد مسبتاً يف ني معني او خللل يف
الك وموبوما رع فة ذا مان اجلاني مصاباً ام ال.
ثفليتالأخذلعثنةلب صل لك ي نثزلبثمّس؟ل
بشكل عام هااك ط متتان ألخذ العياة:
 األو  :عا ط مق وخا ب ة عا ط مق البطا ان صصل لللشيلة وما مث
متم اخذ العياة
 الثا ية  :عا ط مق وضع ا بوع م ن عرب ار بل ان مصل ارشيلة و
ما مث متم اخذ العياة.
يف م الط متتني متم الفيت بو ود األشعة الصوصية لتيدمد مكان ارشيلة.

ماله لد ع لعم لب صل لك ي نثزلبثمّس؟ل
هااك عدة ابباع جتعل ما فيت خاعة ارشيلة ام اً هاماً  .ما ا على
ببيل ارثال :
 صارمخ عائلي مب ض وراثي حمدد بش ط ان صكون الطف ة الوراثية مع وفة.
 و ود طفل مصاع خبلل يف الك وموبوما او ان مكون الد الاو ني
لام ً خللل يف الك موبوما .
 لعلل حتليل م وموبومي للعياة يف لالة صتدم عل األم ( 00فلا فوق،
ليث صاداد التلالية جناع طفل مصاع خبلل م وموبومي مثل
مت زمة داون) او اإلشتبا بإصابة اجلاني بتشوها وعيوع خلتية يف
اال اة وال متم الكشخ عا ا بوابطة االشعة الصوصية.
ه لت جدلمما لمترتبةلعمصلعم لب صل لك ي نثزلبثمّس؟ل
عم صو د خماط 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 اإلصصال بالطبيب ارعاجل.
ماله ل ل ترةل لمت قعةلالستالمل لنتثجةل؟لل
عادة ما بني  0-0ابابيع.

شلك  :3أأخذ خزعة من املش مية
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مالحظةل ل
 قد صتأخ وصول الاتي ة ما بعد  17اببوع (احلد الش عي
إل اء اإل اض يف لاال معياة) خاصة ذا مان الفيت
جي ى يف اخلارج.
 ال مغطي الفيت مجيع األم اض الوراثية.
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