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 سرسسبك ك:ك ك س ك سسبك ك ك  3 3 5 4ك
يكل س ك س كلك ك  1 1 2 1 1ك

مس كلكمسكيككلسلمكسك كةس ساسفس س سمس سكمسكاسمسك ك ك
سمسيستسمسرسكيك كيك كك سمسرسمس ك

ARGININOSUCCINICك
كيكتك سفس سك كةك كيكلس ك كيك سمك ك
ACIDURIA

م كه كيتضر يبكيال فق

)ك؟

ك(ي

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

تاكإعبيدك كم ي ع كهذيكيليفمثكم كقب
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 ييكيلف ك ربغ كيتب عه كعربك الدةكطل كل

م كمع ضم ك

تنم بكطل كمك بك هذيكيلا لك؟
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.
م ذيكع كأو يدكي ةكيآلخ ؟
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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م كه كم لكةا م ك ميتمر يكي مرم ؟
يعد هذا املرض أحد أمراض اضطراب دورة اليوريا اليت تتم تفاعالهتا يف الكبد.
حيتاج جسم اإلنسان إىل عدد من اإلنزميات إلجناز معظم التفاعالت الكيميائية
املسؤولة عن وظائف اجلسم احليوية .ومن بني هذه املهام هي املساعدة على هضم
خمتلف أنواع األطعمة اليت نتناوهلا وحتويلها إىل مواد يستفيد اجلسم منها إلنتاج
الطاقة و التخلص منها على شكل فضالت عند انقضاء احلاجة منها.
ويتصدر الربوتني قائمة األطعمة اليت حتتاج إىل إنزميات هلضمها واإلستفاده منها
بشكل صحيح .تتكون الربوتينات من قوالب تعرف باألمحاض األمينية .ويف حال
انعدام إنزمي يعرف بـ ) Argininosuccinate Lyase (ASLأو نقصه
فإن املرضى ال يستطيعون التخلص من النيرتوجني الزائد والناتج عن هضم الربوتني
وطرحه يف البول يف صورة يوريا  ,عوضا عن ذلك يتجمع النيرتوجني يف جمرى الدم
يف صورة امونيا .تراكم األمونيا يسبب تلف يف املخ ويف حالة عدم تلقي العالج
فقد تؤدي ارتفاع األمونيا احلادة إىل الوفاة.
م ه كأع يلكم لكةا م ك ميتمر يكي مرم ك؟
يتمتع األطفال املصابني هبذا املرض بصحة جيدة عند الوالدة .غالباً ما تبدأ
األعراض األوىل للمرض يف الظهور بعد أيام قليلة من الوالدة يف حاالت نقص
اإلنزمي التام  .أما يف حاالت نقص اإلنزمي اجلزئي قد تتأخر ظهور األعراض ألشهر
أو سنوات.

عضكي ع يلكيلف كقبكتظه كعتلكيلرل كيلاك ب

* ضعف القدرة على الرضاعة
* سرعة التنفس
* اخلمول
* نوبات صرعية
* تضخم يف الكبد
* تأخر يف التعلم و ختلف عقلي
*استسقاء يف املخ
* تلف املخ
إذا مل يتم معاجلتها قد تتطور احلالة إىل غيبوبة أو تلف يف املخ وقد تؤدي إىل
الوفاة يف احلاالت الشديدة.
يظهر فحص دم الطفل املصاب ارتفاع يف املادة السمية (األمونيا) خالل فرتة
املرض.
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مفك فاكت مصكم لكةا م ك ميتمر يكي مرم ؟
إن يف حالة اإلشتباه بإصابة الطفل باملرض يتم إجراء فحص لعينات دم أو
بول للكشف عن زيادة املواد السمية املرتاكمة .ميكن أيضاً إجراء قياس مستوى
إنزمي ") " Argininosuccinic Acid Lyase (ASLيف عينه
تؤخذ من دم املصاب أو جلده ويتم تأكيد وجود املرض يف حال وجود نقص
شديد أو انعدام لنشاط اإلنزمي .كما ميكن عمل حتليل للحمض النووي لدراسة
الطفرة اجلينية .قد ال تتوفر هذه الفحوصات يف مجيع املراكز الطبية.
مفك فاكمع لم كي طل لكيلاك م ك ا لكةا م ك ميتمر يك
ي مرم ك؟
العالج املتوفر حالياً هو عالج يستمر مدى احلياة ويشتمل على ثالثة عناصر
رئيسية وهي احلمية الغذائية اخلاصة وبعض األدوية باإلضافة إىل املتابعة الطبية
املستمرة.
يتبع األطفال املصابون هبذا املرض محية غذائية خاصة قليلة الربوتني الذي ال
يستطيع اجلسم هضمه لتجنب تراكم مادة األمونيا يف الدم ،مع احتوائها على
الكمية الالزمة من العناصر الغذائية والطاقة الالزمة لنمو الطفل بشكل سليم.
حيتاج الطفل إىل احلمية الغذائية بشكل مستمر وجيب أن ال تتجاوز الفرتة بني
كل رضعه (وجبة) وأخرى بضع ساعات لتجنب األزمات اإلستقالبية.
وسيقوم إخصائي التغذية بإجراء التغيريات الالزمة يف احلمية حسب صحة
الطفل وعمره ومنوه ومستوى األمحاض األمينية يف الدم .وميكن إجراء
فحوصات بول منتظمة لقياس مستوى الكيتونات وفحوصات دم منتظمة
لقياس مستوى مادة األمونيا.
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م كه كمعبلكنم حكيلعاتم ك؟
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 .% 04-04
 معدل اإلجناب يقدر بـ . %04
 نسبة حدوث االجهاض تقدر بـ .%00-04
 نسبة حدوث محل خارج الرحم يقدر ب .% 0-1
 نسبة الكشف عن اخللل الوراثي تقدر ب . %79

شلك  :6معلية التلقيح اجملهري

ه كهر ككيةفا لكتنم بكطل كمك بك رلسكيلا لكيل ي كيلذيكتاكيلل صكله؟
نعم  % 0-1 .من احلاالت قد حيدث هلا تشخيص خاطئ ينتهي بوالدة طفل مصاب
بنفس املرض الوراثي املوجود يف العائلة.
ه كيخفم ك رسكيلمرم كماير ًك؟
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 .
ه كت ف جكيل كيللكيلفر اكو كيلاتف للكعربك ثكيلب يك؟
ال يستدعي سحب البويضات التنومي يف املستشفى وتستطيع الزوجة أن تغادر
املستشفى يف نفس اليوم.

12

م كه كيلفتقمحكيلكر ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يس
ك()Preimplantation Genetic Diagnosis- PGDك؟
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  :5معلية حسب خلية من اجلنني
م كه كيلغ لكم كعا كيلفتقمحكيلكر ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يسك؟
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.
م كه كخر ييكإ يءكيلفتقمحكيلكر ع ك يلف مصكيل ي كقب كيتنغ يسك؟
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  0أيام حلني انقسامها إىل 6
أو  8خاليا 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 واالنتظار ملدة أسبوعني ملعرفة حدوث احلمل.
يف حال وجود أجنة سليمة متبقية يتم جتميدها إلستخدامها فيما بعد إذا رغب
الزوجان بذلك .
11

أم كيلع يكيلف كتتف بمكو كهذيكيلا لكه
 مكمالت األرجنني عن طريق الفم ملساعدة اجلسم على التخلص من مادة
األمونيا يف الدم
 أدوية تساعد على منع ارتفاع مستوى األمونيا عن طريق الفم أو أنبوب
تغذية
 أدوية إلزالة األمونيا عن طريق الوريد
 غسيل الكلى
ينصح باستشارة طبيب األمراض االستقالبية أو اخصائي التغذية قبل استخدام أي
أدوية جديدة أو إجراء أي تغيريات يف محية الطفل .وتعترب احلمية أمراً أساسياً
لعالج املرض ،وينصح الوالدين والطفل املصاب باستيعاب مجيع اجلوانب املتعلقة
باحلمية استيعاباً جيداً.
مفك فاكت ي كم لكةا م ك ميتمر يكي مرم ك؟
يتم توارث هذا املرض عرب الوراثة اجلسدية املتنحية (يكون الوالدان حامالن للجني
املصاب) .ويصيب الذكور واإلناث على حد سواء.
ميلك كل شخص حوايل  00444زوج من اجلينات موزعة على  00زوج 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 .هناك جينات مسؤولة عن
تكوين اإلنزميات اليت تساعد على هضم الربوتينات يف اجلسم ومنها إنزمي
).Argininosuccinic Acid Lyase (ASLيف هذا املرض ال يعمل
اجلني املسؤول عن إنتاج هذا اإلنزمي بشكل سليم ويعرف اخللل املمرض املوجود
يف اجلينات بالطفرة الوراثية .ينتج مرض محضية سيكسينات األرجينني عن
طفرات وراثية تصيب جني يدعى .ASL
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وكما أسلفنا يوجد  00444زوج من اجلينات ،فعندما يكون اخللل يف أحد زوجي
اجلني لدى هؤالء األطفال ال تظهر أي أعراض مرضية ويعترب يف هذه احلاله حامالً
(ناقالً) للمرض ،حيث ميكن أن ينقل املرض ألطفاله أذا تزوج من شخص حامل
للمرض .أما إذا كان اخللل يف كال زوجي اجلني فإن أعراض املرض تظهر ويصبح
الشخص يف هذه احلالة مصاباً.
عندما يكون الوالدان حامالن للمرض تكون نسبة إصابة اجلنني يف كل محل
كالتايل :
 احتمال  %00يف كل محل أن يكون الطفل مصاباً
 احتمال  %04يف كل محل بأن يكون الطفل حامالً أو ناقالً للمرض
مثل والديه
 احتمال  %00يف كل محل أن يكون الطفل سليماً (ال حيمل املورث
املصاب)

م ه كد يع كعا كو صكيلت ئ كي مرم ؟
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 ( 00فما
فوق) أو اإلشتباه باصابة اجلنني بتشوهات وعيوب خلقية يف
االجنة واليت يتم الكشف عنها بواسطة االشعة الصوتية.
 عدم وضوح التشخيص من خالل أخذ خزعة املشيمة.
كمف تب كعتلكعا كو صكيلت ئ كي مرم ؟
ه كت بكم
نعم هناك إمكانية حلدوث اإلجهاض جراء أخذ العينة وتقدر ب .%4.0
قد تشعر األم بعدم اإلرتياح وأحيانا قد تصاب بالنزيف أو خروج السائل
األمنيوسي  ,يف هذه احلالة عليها اإلتصال بالطبيب املعاجل.
م ه كيللف ةكيلاف قع كت ف مكيلرفمم ك؟
عادة ما بني  0-0اسابيع.
م ةظ ك


شي ك2ك كط ق كينفق لكهذيكيلا لك

اجلني املصاب r:
5

اجلني السلمي R:



قد تتأخر وصول النتيجة إىل ما بعد  17أسبوع (احلد الشرعي
إلجراء اإلجهاض يف حاالت معينة) خاصة إذا كان الفحص
جيرى يف اخلارج.
ال يغطي الفحص مجيع األمراض الوراثية.
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 -Bم كه كو صكعمر كيلت ئ كي مرم كك))Amniocentesis؟ك
هو فحص يتم من خالله أخذ كمية من السائل األمنيوسي احمليط باجلنني ما
بني األسبوع  18 -10من احلمل وذلك بغرض فحصها خللل حمدد يف جني
معني أو خلل يف الكروموسومات ملعرفة إذا كان اجلنني مصاباً أم ال.
مفك فاكأخذكعمر كيلت ئ كي مرم ؟
يتم أخذ عينة من السائل األمنيوسي تقدر بـ  04ملليلرت 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.

م كه كيل م ييكيل ق ئم ك كط :كت

مصكي ر كيلاف و ةكلتع ئ يكيلف ك

تع ن كم كهذيكيلا ل؟ك
هنالك طريقتان لفحص األجنة و معرفة ما إذا كانت سليمة أم مصابة و
بالتايل مساعدة العائالت على الوقاية .ك
 .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.
م كه كيلل صكيل ي كيلف

مك كأ ر ءكيل ا )Prenatal

)Diagnosis؟
ميكن استخدام الفحص الوراثي أثناء احلمل لتحديد ما إذا كان اجلنني سليما
أم مصاباً مبرض وراثي معني .وميكن إجراء الفحص عن طريق:
-Aك فحص خزعة من املشيمة ( Chorionic Villus
 )Samplingيف الفرتة ما بني األسبوع رقم  10 - 14من احلمل.

-Bك فحص السائل األمنيوسي ) )Amniocentesisو هو فحص
املاء احمليط باجلنني يف األسبوع من  18-10من احلمل.

شلك  : 4أأخذ عينة من السائل ا ألمنيويس
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-Aم كه كو صكيلي

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 (الكوريونيك فيلّس) واملشاهبة خلاليا اجلنني عادة ما بني األسبوع -14
 10من احلمل وذلك بغرض فحصها خللل حمدد مسبقاً يف جني معني أو خللل
يف الكروموسومات ملعرفة إذا كان اجلنني مصاباً أم ال.
مفك فاكأخذكعمر كو صكيلي نمصكومتّس؟ك
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.

م كه كد يع كعا كو صكيلي نمصكومتّس؟ك
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 ( 00فما
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.
كمف تب كعتلكعا كو صكيلي نمصكومتّس؟ك
ه كت بكم
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.
م كه كيللف ةكيلاف قع كال ف مكيلرفمم ك؟كك
عادة ما بني  0-0أسابيع.

م ةظ ك ك
 قد تتأخر وصول النتيجة إىل ما بعد  17أسبوع (احلد الشرعي إلجراء
اإلجهاض يف حاالت معينة) خاصة إذا كان الفحص جيرى يف اخلارج.
 ال يغطي الفحص مجيع األمراض الوراثية.

شلك  :3أأخذ خزعة من املش مية
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