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القتها ببعض اليومية وعدراسة علم الجينات وتطبيقاتها يف حياتنا 

 لإلنساناألمراض الوراثية 
 

 

 

 الملخص

يسمى بعلم أو ما يعد علم البيولوجيا 

املهمة جدا يف حياة اجلينات من العلوم احلديثة 

الكائنات احلية بصورة عامة، ويف حياة اإلنسان 

اجلزئية بصورة خاصة، حيث انه العلم الذي يهتم 

بدراسة املورثات )اجلينات( والوراثة وما ينتج عنه 

من تنوع يف الكائنات احلية، مما يلعب دورا مهما يف 

لعلمية والعملية. ناقش هذا البحث ة احليا

اتها األساسية وهي ) الكروماتيد، ومكون اجلينات

 ةاستخدامات علم البيولوجيالصبغي، واملورث( و

يف حياتنا اليومية وارتباطه بعدة جماالت  ةاجلزئي

اساسية ومهمة جدًا منها ما يتعلق باجملاالت 

الزراعية، الصناعية، الطبية والبيئية. وأيضًا ناقش 

بعض األمراض الوراثية الشائعة, مثل: متالزمة 

رض داون، متالزمة مارفان، التليف الكيسي وم

عن كل مرض  األنيميا املنجلية، وذكر نبذه

 .جهاطرق عالبعض وكيفية تشخيصها و واعراضه

 اجلينات، أمراض وراثية، كلمات مفتاحيه:
.مارفان منجلية، ، أنيميامتالزمة داون

 
Summary 

Molecular biology or so-called 

genetics is a very important modern 

science in the life of living organisms 

in general, and in human life in 

particular, as it is concerned with the 

study of genes, genetics and 

subsequent the diversity of organisms. 

This research discussed the Molecular 

biology and their basic components 

such as chromatids, chromosomes and 

genes. Moreover, it's discussed the 

uses of microbiology in human daily 

life and its association with very 

important areas including those 

related to agricultural, industrial, 

environmental and medical sciences. 

This study also mentioned the 

symptoms, diagnosis and the 

treatment methods of Down 

syndrome, Marfan syndrome, cystic 

fibrosis and sickle cell disease  

 

Keywords: Genetics, Genetic 

diseases, Down syndrome, Anemia, 

sickle marfan.
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 املقدمة: 

هناك اختالف وتشابه يف أمور عديدة يف العامل احليوي وخري مثال على ذلك االختالف بني النبات 

واحليوان واإلنسان وكذلك يف اململكة الواحدة فهناك اختالف وتشابه فعلى سبيل االختالف يدرك 

هما من الكائن احلي أن هناك اختالف يف الطعم والرائحة والشكل بني كال من التفاح والربتقال و

اململكة النباتية أما من حيث التشابه فنجد ذلك واضحا يف تشابه األبناء لآلباء يف لون العينني وطول 

القامة وبصفة عامه يف الشكل الظهري، وكل هذا يفسر أن الوراثة تلعب دور هاما يف حياتنا، وقد 

يث أصبح كل فرع يكاد شهد علم الوراثة ازدهارا ومنوا سريعا مذهال، وتشعب هذا العلم وتفرع حب

أن يكون علما مستقال حبد ذاته وميكن حصر األفرع الرئيسية لعلم الوراثة يف علم اخللية والوراثة 

 السيكولوجية والوراثة الكمية والوراثة التكوينية والوراثة اإلشعاعية وكذلك الطفرات 
 

ة مهمه يف علم األمراض من حيث إنه فسر أشياء كثري وراثةواستخداماتها. وتأتي أهميه علم ال

 كانت غري مفسرة لدى العلماء مثل اللوكيميا، السكري، ضغط الدم, عمى األلوان، لون اجللد

 .]33[...اخل، وعالقة البيئة والتكنولوجيا باألمراض الوراثية 

 

 تاريخ علم اجلينات 

املختلفة من النبات على مر العصور كان القدماء يتعاملون مع هذا العلم حيث يستعملون السالالت 

الواحد لتهجينها واستنباط نتائج أفضل حيث انهم قاموا بزراعة نوع من النباتات يف اماكن خمتلفة 

مما يثبت أنها من نوع واحد، ومن هذه التجربة عرف العلماء علم انتجت هذه النباتات زرعا واحدا و

لقد  . ]3[وما ينتج عنه من تنوع الكائنات احلية  والوراثة اجلينات بأنه هو العلم الذي يدرس اجلينات

كانت مبادئ توريث الصفات مستخدمة منذ القدم لتحسني احملصول الزراعي وحتسني النسل احليواني 

كمثال عن ذلك احلصان العربي األصيل حيث  عن طريق تزويج حيوانات من ساللة ذات صفات جيدة

 . سننيكان العرب يزاوجون احلصان والفرس األقوياء ليحصلوا على نسل قوي واستمروا بذلك عرب ال
، حيث قام مبراقبة الصفات م1865هذا العلم عام  اكتشفيعترب العامل غريغور مندل أول من 

املوروثة للكائنات احلية وكيفية انتقاهلا من اآلباء اىل األبناء، ولكنه مل يكتشف آلية هذا االنتقال 

تمثل مناطق معينة وهي Genes) )توريث الصفات وهي المورثات  يفاليت تتم عن طريق وحدات مميزة 
 حيث يمثل هذا الشريط تسلسل وحدات جزيئية تسمى(، DNAالـحامض النووي الديوكسي ) من شريط

، إن ترتيب وتسلسل هذه النيكليوتيدات ميثل املعلومات الوراثية لصفات الكائن النيكليوتيدات

 .]34[احلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AB%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%80DNA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%80DNA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA


6

3 

  

 مجلة األندلس 63 
 التطبيقية للعلوم 

 

وعالقتها ببعض األمراض  دراسة علم الجينات وتطبيقاتها يف حياتنا اليومية
 عمار باعييس  حسن بيار &                                                  .  لإلنسانالوراثية 

     
 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2020ديسمبر  -( يوليو7) المجلد( 12)العدد

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 

 (: صورة توضيحية عن النيكليوتيدات1شكل )

مميزة )قابلة للعد( "وحدات الوراثة". هذا الحظ مندل أن الكائنات احلية تورث الصفات بطريقة 

اما التعريف . املصطلح والذي ال يزال مستخدما حتى وقتنا احلاضر ُيعد تعريفا مبهما نوعا ما للجينات

هي أنها جزء من احلمض النووي الذي يرمز لوظيفة خلوية معينة معروفة  مورثةللالعملي األكثر حداثة 

]15[. 

أي انه ميكن أن يكون صغريا أو كبريا، وقد حيتوي  ،و متغريه النووياحلمض هذا اجلزء من 

" تشري إىل األجزاء من احلامض النووي مورثان كلمة " .على القليل أو الكثري من األقسام الفرعية

 . املطلوبة من أجل عملية خلوية واحدة أو وظيفة واحدة، أكثر من كونها تشري إىل عنصر مادي واحد

يرمز إىل نوع معني وهو معني مورث موروثه واحد، بروتني واحد" وهلذا فان كل  مورث"املصطلح  يشري

ميكن وضع سلسلة من النيكليوتيدات معا دون أن تشكل جينا )املنطقة الغري  .من الربوتني يف اخللية

رمزية يف احلمض النووي(، متاما كوضع جمموعة من األحرف بشكل عشوائي دون أن تشكل مجلة 

ومع ذلك فجميع اجلمل جيب أن حتتوي على حروف، كما جيب أن حتتوي مجيع اجلينات على مفيدة، 

 .]39[النيكليوتيدات 
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 استخدامات علم اجلينات 

لقد أصبح علم اجلينات ثورة علمية ومسة بارزة من مسات القرن احلادي والعشرون، فتعددت 

االستفادة منه حيث انه يستخدم يف الطب، األغدية، البيئة، التكنولوجيا  وتنوعت إجنازاته و جماالت

وغريها من اجملاالت العملية احليوية، وحققت بذلك العديد من الفوائد واإلجنازات منها ما يتعلق بعالج 

األمراض الوراثية وإنتاج األدوية وكذلك يستخدم يف جوانب تطوير البيئة وحتسني املنتجات الغذائية 

]35[. 

  يف اجملال الطيب 

ة من حيث التشخيص إن تطبيقات علم اجلينات قد أحدثت تقدمًا كبريًا يف جمال الرعاية الصحي 

 نية، حيث بلغت املنتجات الصناعيةوكذا يف اجلانب العالجي وإنتاج املنتجات الصيدال الدقيق لألمراض

منتج من منتجات التكنولوجيا احليوية  370، كما ال يزال حتى اليوم أكثر من مركب 195من  أكثر

مرض من أمراض السرطان  200الدوائية حتت التجارب السريرية، وهي أدوية ولقاحات ألكثر من 

 .]41[وااليدز وغريها  رف الوراثي وأمراض القلب والسكرواخل

 1978مسئول عن إنتاج األنسولني. و يف العام  مورثمتّكن العلماء من عزل أول  1973ففي عام  

ُأنشئ يف اجنلرتا أول مصنع إلنتاج األنسولني  1982مت إنتاج أول أنسولني بشري من البكترييا. ويف عام 

باستخدام علم اجلينات. و يف نفس العام ظهر أول منتج يتم تسويقه من علم اجلينات وهو لقاح حيواني 

 .]22[ضد اإلسهال 

اىل إنتاج مركب أّدت ندسة الوراثية يف جمال الطب ن اإلجنازات والتطبيقات الدوائية والعالجية للهأ

خلفض مستوى الكولسرتول، وأيضا إنتاج لقاحات ضد الفريوسات والبكترييا والطفيليات مثل املالريا 

وداء الكلب وااللتهاب الكبدي. كما مت إنتاج عدد من اهلرمونات لعالج بعض األمراض مثل مرض 

نات  باإلضافة إىل إنتاج هرمونات لزيادة إدرار اللنب وغريها من القزم الوراثي الناتج عن نقص اهلرمو

 .]40[العالجات و املستحضرات الطبية و الدوائية 

ويف هذا اجملال تؤكد الدراسات أن تطبيقات علم اجلينات يف الطب قد أّدت إىل نشوء ما يعرف  

حيث ة للصحة واإلنتاج الدوائي، بالصيدلية احليوية واليت تتخذ من النباتات كمصانع للمركبات املفيد

تج أيضا لقاحات صاحلة لألكل ُتنتج يف النباتات املهندسة جينيًا، حيث جترى الدراسات والتطبيقات أن

 . ]22[لتطوير بعض اخلضروات والفواكه كاملوز والطماطم وحتويلها إىل لقاحات 

ومن التطبيقات الطبية استخدام علم اجلينات يف فحص األمراض الوراثية والتغيريات غري املرغوبة 

فيها وعالجها باجلينات، وكذا حتليل احلمض النووي حيث مت إنتاج الكواشف اجلينية اليت تستخدم 

يف تشخيص األمراض اليت تصيب الفرد، ومنها تلك الكواشف اليت تستخدم يف الكشف عن 

ائنات الدقيقة املسببة لإليدز، وهي تقنية أكثر فعالية للكشف عن املرض قبل ظهور أعراضه، و الك

 .]41[كذلك للكشف عن السرطان يف وقت مبكر 
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 يف اجملال الزراعي و البيئي 

يف الزراعة  لقد حقق علم اجلينات عدد من اإلجنازات اهلاّمة اليت فتحت آفاق جديدة و متعددة 

ومكافحة األمراض النباتية وحتسني نوعية احملاصيل ويف اإلنتاج الغذائي. وتأتي تطبيقات علم اجلينات 

يف جمال الزراعة والبيئة و اإلنتاج الغذائي يف املرتبة الثانية تقريباً بعد التطبيقات يف اجملال الطيب واإلنتاج 

 الدوائي.

دما مت ختليق أول نبات مهجن، عن 1982ال الزراعي إىل العام وتعود تطبيقات علم اجلينات يف اجمل

ذلك الوقت أسهم علم اجلينات بشكل كبري يف إجياد آليات و تقنيات جديدة حلماية البيئة  ذومن

وأنظمتها، فقد أصبح من املمكن إدخال الصفات املرغوبة يف نباتات احملاصيل مثل مقاومة األمراض 

قد مت . ل]16[احلرارة, وامللوحة وحتسني القيمة الغذائية وزيادة إنتاجيته واحلشرات وكذلك مقاومة 

نتجت باستخدام عمليات التحوير الوراثي وهي ما تعرف باألغذية املعّدلة ااحلصول على منتجات زراعية 

اصيل وراثيًا. يأتي يف مقدمة التطبيقات والفوائد لعلم اجلينات يف البيئة الزراعية تتلخص يف تطوير احمل

ونباتات مقاومة  الزراعية، وإنتاج نباتات مقاومة لألمراض الفريوسية، وإنتاج نباتات مقاومة للحشرات

كما عمل الباحثني على حتسني نوعية وإنتاج احملاصيل الزراعية باإلضافة إىل إنتاج  .ملبيدات احلشائش

 نباتات ذات خصائص وقيمة غذائية فائقة.  

إىل عدد من اإلجنازات يف جمال التصنيع الزراعي، فتم إنتاج عدد من وأّدت كل هذه التطبيقات  

. وكذا إنتاج اهلرمونات واإلنزميات لتحويل النشأ إىل سكر ]20[املبيدات احليوية املقاومة للحشرات 

إضافة إىل إنتاج الصبغات الطبيعية ومكسبات النكهة والطعم والرائحة وغريها من اإلجنازات يف جمال 

 .]16[الزراعي التصنيع 

لقد عكست هذه التطبيقات واإلجنازات نفسها يف جمال اإلنتاج احليواني فتمكن الباحثون من  

إنتاج حيوانات معّدلة وراثيًا ذات قدرة على مقاومة األمراض خاصة الفريوسية، وأيضا إنتاج أغنام ذات 

احليوانات والنباتات والبكرتيا صوف عالي اجلودة، هذا باإلضافة إىل إنتاج السماد العضوي واستخدام 

 .]28[كمصانع حيوية لتصنيع الدواء 

لقد أحدث علم اجلينات تطورا كبريا يف اجملال الزراعي فربزت إىل الوجود ما يعرف الزراعة  

. وعلى صعيد محاية ]21[املستدامة كإحدى أهم وأبرز نتائج ثورة علم اجلينات يف القطاع الزراعي 

اجلينات يف تقليل وختفيض التلوث البيئي من خالل استخدام تقنيات التحوير  البيئة فقد أسهم علم

أنواع من البكترييا الوراثي إلنتاج  كائنات حية جمهرية لتنظيف البيئة من التلوث على سبيل املثال، 

" سودوموناس" مثل البكترييا الطبيعية من نوع تعمل على التهام امللوثات النفطية يف مياه البحار
(Pseudomonas) ]38[. 

ويف هذا اجلانب أيضا أنتجت بكترييا تعمل مع نباتات على تنقية املياه امللوثة باملخلفات و العناصر  

 .]20[( وايضا تعمل على حتليل فضالت مياه اجملاري Geobacteاملشّعة مثل بكترييا تسمى ب)
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  :يف اجملال الصناعي 

وهرمون النمو البشري  األنسولني إلنتاج الدوائيات مثلمت استغالل مصانع البكترييا واخلمرية 

(human growth hormone ) املساعدة يف إنتاج الطعام  رتيبتوفانمثل ال واللقاحات( 2) شكل

دسة جينية مت اختبار تطبيقات أخرى تستلزم بكترييا مهن .)الكيموسني يف إنتاج اجلنب( والوقود

  نفايات الكربون داء مهام خارج دائرتها الطبيعية املعروفة مثل تنظيفعلى أ تتطلب إجبار البكترييا

 

 (: صورة توضيحية عن هرمون النمو2شكل)

 

 صبغيوالكروماتيد وال ورثامل

 .لصبغيوالكروماتيد وا ورثوهي املاساسية يتكون علم اجلينات من ثالث ركائز 

 امل( ورثGens: ) 

 وختزين هو الوحدات األساسية للوراثة يف الكائنات احلية  فضمن هذه املورثات يتم تشفري ورثامل

 . ]30[املعلومات اهلامة لتكوين أعضاء اجلنني والوظائف العضوية احليوية له 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%AA%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86
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 ورث(: صورة توضيحية عن امل3شكل )

ويف بعض احلاالت   (DNA)تتواجد اجلينات عادة ضمن املادة الوراثية املوجودة يف احلمض النووي

 اتهي اليت حتدد تشكيل وتطور وسلوكيات هذه الكائن اجلينات بالتالي فإن هذه  RNAالنادرة يف

اليت حتملها اجلينات تعزى لفوارق يف  اليت وكذلك الفوارق اجلسدية وبعض الفوارق النفسية بني األفراد

حتتل موضعًا معينًا على هذه  DNA سلسليت عرف بانها قطعة من إحدىيفاملورث  . أما]37[هذه األفراد 

لداخلة يف تركيبها ونوعها وترتيبها، وهي قابلة للتغري ا تالنيوكليوتيدا بعدداجلني السلسلة وحتدد 

، التكاثر ، وتنتقل املادة الوراثية من جيل آلخر خالل عملية]18[ نتيجة الطفرات اليت قد حتدث فيها
حبيث يكتسب كل فرد جديد نصف مورثاته من أحد والديه والنصف اآلخر من الوالد اآلخر. يف بعض 

  أو عن طريق التعداءاحلاالت ميكن للمادة الوراثية أن تنقل بني أفراد غري أقرباء بعمليات مثل 
 .]29[لفريوسات ا

واملواد احليوية  واإلنزميات الربوتينات لبناءوبشكل أساسي حتوي املورثات املعلومات األساسية 

 زمة لبناء أعضاء اجلسم، وإنتاج املواد )الربوتينات واإلنزميات( يف األعضاء املختلفة لتقوم بوظائفها.الال
 
   :الكروماتيد 

يتكون من  ،نواة اخللية مضاعف يف صبغيعرف العلماء الكروماتيد بأنه نسخة واحدة من 

ويرتبط الكروماتيدان الشقيقان ببعضهما   .(4شكل ) املركزي جلزءا شريطني وعلى قسم يدعى

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%AB%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%28%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A9_%28%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9%29
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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وخالل املراحل األخرية النقسام اخللية تنفصل هذه ( السنرتومري(  البعض عند جزئيهما املركزيني

 .]29[بعضها طوليا لتصبح كروموسومات فردية الكروماتيدات عن 

 
 (: صورة توضيحية عن الكروماتيد4شكل )

 ال( صبغيChromosome) : 

بأنه حزمه منضمة البناء والرتكيب يتكون معظمها من محض رايبوزي  الصبغي عرف العلماء 

 . يف نواة اخللية، ويقع الصبغي ]18[منقوص األكسجني يف الكائنات احلية 
 

 صبغي(: صورة توضيحية عن ال5)شكل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%B1
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 وهي عادة ال توجد من تلقاء نفسها، وإمنا معقدة من الربوتينات اهليكلية، وميتلك اإلنسان حوالي

وزوج واحد لتحديد اجلنس )ذكر أو أنثى(، باإلضافة إىل سمي زوج ج 22، منها صبغياتال زوج من 23

 .]37[توارث صفات اآلباء، وكذلك الصفات املتعلقة بالصحة وغريها 

 

 البصمة الوراثية وبعض التطبيقات عليها

البصمة الوراثية هي أحد وسائل التعرف على الشخص عن طريق مقارنة مقاطع من احلمض النووي 

( وتعترب البصمة الوراثية أهم تقدم للبشرية ضمن جمال البحث DNAمنقوص األكسجني) الرايبوزي

 .]6[اجلنائي ويف إثبات األبوة ونفيها 

سوف نتطرق إىل احلديث عن أول تطبيق من تطبيقات البصمة الوراثية وهو إثبات األبوة ونفيها. 

كبرية تؤثر على اجملتمع وعلى العالقات قضية اثبات األبوة هي قضية خطرية وحساسة ترتتب عليها نتائج 

االجتماعية، لذلك عملت الشريعة اإلسالمية والقانون على حد سواء على حفظ األنساب من الضياع 

ألمه تدرأ به عن نفسها  والكذب والتزييف وجعل ثبوت النسب حقا للولد يدفع به نفسه من الضياع وحقا

لده له عن كل دنس وال ريبة وحتى تبنى األسرة  وتوجد وحقا ألبيه حيفظ به نسبة و الفضيحة والعار

 .]17[القرابة على اساس متني يربط أفرادها برابطة قوية متينة من دم واحد واصل مشرتك 

سوف نتحدث عن التطبيق الثاني  ،هذه القضية بعد أن حتدثنا عن قضية اثبات األبوة ونفيها وأهمية

 تكب اجلرمية.وهي قضية اثبات اجلاني والتعرف على مر

تستخدم تقنية البصمة الوراثية يف حتليل العينات اجلنائية لتحديد الشخص املشتبه فيه يف جرائم 

القتل واالغتصاب، وذلك من خالل تطابق بصمته الوراثية مع البصمة الوراثية اليت تنبثق من اآلثار 

ل نقطة دم أو بقعة لسائل منوي أو البيولوجية املوجودة مبسرح اجلرمية )احلادث( أو من اجملين عليه مث

 الشعر املنزوع جبذوره أو اللعاب أو اجللد أو العظام أو خاليا آدمية أخرى.

كل جرمية ترتك وراءها من الدالئل والعالمات ما يتوصل به إىل معرفة الفاعل مهما حاول اجملرمون 

ربية التوصل إىل اجملرمني بواسطة العلمية املخ التجاربطمس معامل اجلرمية وإخفاء آثارها، وقد أثبتت 

 القرائن املادية اليت ختلف اجلرمية.

وقد اجتهت الدراسات احلديثة إىل أن البصمة الوراثية هلا ما ميكنها من التعرف على اجلرمية 

 .]26[وكشف مرتكبيها من خالل اآلثار املادية اليت تركها اجلاني يف مسرح اجلرمية 

اآلثار املادية اليت من بينها ما يساهم يف الكشف عن جرائم القتل، وهلذا سنتعرض لتحليل هذه 

 ومنها ما يساهم يف الكشف عن جرائم االغتصاب والزنا.

إن وجود الشعر يف مكان اجلرمية يساعد على تفسري مالبساتها ويساعد احملقق يف اجلرمية على 

على اجلرمية وعلى الفاعل ملا خيتص معرفة نوعه وعالقته باجلرمية. وللشعر خاصية عجيبة يف التعرف 

به من صفة االلتصاق باألجسام الصلبة مما يستوجب احملافظة على عينة الشعر حتى تبقى على طبيعتها 
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. وإن األماكن اليت ميكن العثور على الشعر يف مسرح اجلرمية إما فوق جسم ]2[اليت وجدت عليها 

يف جرائم العنف واملقاومة، وقد يوجد أيضا يف يد اجملين عليه أو اجلاني. أو حتت األظافر خصوصا 

اجملين عليه وخاصة يف اجلرائم اليت تكون مصحوبة مبقاومة من اجملين عليه، وميكن أن توجد آثار 

 .]26[الشعر يف األدوات اليت استخدمت يف ارتكاب اجلرمية وخاصة يف جرائم القتل 

طة رفعه مبلقط غري مسنن أو شريط الصق يتم رفع الشعر والتحفظ عليه يف مكان احلادث بواس

وهو باحلالة اليت وجد عليها سواء كان ملوثا بالدم أو املين أو أي نوع من الزيوت أو األصباغ، وتوضع 

العينة يف أنبوب اختيار زجاجي نظيف ليتم اختباره وحتليله باستخدام احلمض النووي من أجل حتديد 

النووي من خالل الشعر الذي حصل  عليه يف مسرح صاحب الشعر، حبيث نقوم بتحديد احلمض 

احلادث، ويتم حتديد احلمض النووي لعينات من شعر األشخاص املشتبه فيهم، ومقارنة ذلك مع احلمض 

النووي للشعر املضبوط يف مسرح احلادث على حتديد صاحب الشعر. وبتحليل عينات الشعر ميكن 

تل مبختلف أنواعها، وكذلك ميكن التعرف على أنواع التعرف على كثري من اجملرمني يف جرائم الق

اجلروح وحتديد األداة املستخدمة يف إحداثها، ويساعد أيضا حتليل عينات الشعر يف التفريق بني فتحة 

الدخول وفتحة اخلروج يف إصابات األسلحة النارية يف حالة اإلطالق من مسافات قريبة حيث جند غالبا 

فتحة دخول مقذوف النار وغريها من احلوادث اليت ميكن التعرف إليها حرق أو جزء من الشعر حول 

 .]31[عن طريق حتليل عينات الشعر 

 

 حتليل آثار الدم عن طريق البصمة الوراثية:

تعترب البقع الدموية من أهم األدلة يف التحقيق اجلنائي، حيث أن هلا أهمية بالغة يف حل غموض 

التناثر إىل ونظرا ألن الدم قد يعلق على األشياء أو يتصل بها بطرق  معظم اجلرائم والتعرف على اجملرم

فإن آثاره تنتشر يف مواقع متعددة حبيث أنها قد توجد يف املتهم وعلى مالبسه ويف أظافره وميكن أن 

توجد باملالبس املغسولة حديثا أو مسرح احلادث وما يتصل به من أماكن وخاصة األرضية واجلدران أو 

ألثاث املوجودة حيث قد تكون على هذه املواضع آثار مسحة حملاولة التخلص من املتلوثات من يف قطع ا

آثار الدماء اليت علقت به، وقد يوجد يف قواعد النوافذ وقطع ألواح الزجاج املكسور ورمبا قد توجد 

ت اليت استخدمت هذه البقع الدموية على اجلثة وما عليها من مالبس وحتت األظافر أو يف األسلحة واآلال

 .]9[يف احلادث أو يف إطار السيارات 

وقبل أن يتم رفع هذه البقع من أجل إخضاعها لتحليل بالبصمة الوراثية جيب تصويرها إلثبات حالتها 

على النحو الذي وجدت عليه وترفع هذه البقع حسب احلالة اليت وجدت عليها فقد تكون جافة وقد 

 تكون سائلة وكذلك حسب طبيعة السطح الذي وجدت عليه حبيث قد يكون ثابت أو متحرك، فإن

الطرق العلمية لرفع البقع الدموية تتلخص فيما يلي: البقع السائلة يتم رفعها بواسطة السحب حبقن ثم 

، أما البقع ]9[توضع يف أنبوب العينات وحتفظ بالثالجة وتغلق بإحكام وترسل إىل املعمل اجلنائي فورا 
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يولوجي وتوضع على البقع بواسطة الرطبة ترفع بواسطة قطعة من القطن باملاء املقطر أو حملول امللح الفس

ملقط حتى يتم ذوبان البقع وامتصاصها عن القطعة مت ترتك لتجف وترسل إىل املعمل بعد ذلك أما البقع 

 اجلافة من أجل رفعها تعتمد على حجمها وأماكن تواجدها.

يلها وبعد إرسال هذه البقع الدموية اليت وجدت يف مكان اجلرمية إىل املعمل اجلنائي يتم حتل

ومعرفة احلمض النووي اخلاص بها حيث يقوم الطبيب الشرعي بتحليل وفحص احلمض النووي لكل 

املشتبه فيهم وإذا مت إجياد بصمة احلمض النووي ألحد املشتبه بهم تتطابق مع بصمة احلمض النووي 

كيك يف هذه للملوثات والبقع الدموية اليت وجدت يف مسرح اجلرمية اعترب هو اجلاني وال ميكن التش

 بأن هذه العينات 100%النتائج التحليلية ألن حتليل البصمة الوراثية يعترب وسيلة إثبات قاطعة بنسبة 

 .]5[الدموية مصدرها هذا املشتبه فيه 

 ليل الدم تعترب وسيلة نفي فقط الوبصمة احلمض النووي تعترب وسيلة إثبات ونفي معا يف حني أن حت

إثبات. وتكمن األهمية الفنية لتحليل الدم بواسطة البصمة الوراثية يف معرفة هوية اجلاني خاصة يف 

جرائم القتل. ومعرفة حركة اجلاني وسلوكه عند ارتكابه جلرمية أو بعد االنتهاء منها وذلك عن طريق 

ما ميكن بواسطة ، ك]27[دراسة تساقط وانتشار مسار البقع واملتلوثات الدموية يف مكان احلادث 

تطبيق تقنية البصمة الوراثية إثبات وقوع اجلرمية يف حالة اختفاء جسم اجلرمية )اجلثة( ووجود آثار منها 

كالدماء أو العظام إذ ميكن إرجاع هذه اآلثار إىل اجملين عليه والتأكد من وقوع اجلرمية بشرط وجود 

 .]5[إليهم وعمل املقارنة  أشخاص قد قاموا باإلبالغ عن مفقودين حتى ميكن الرجوع

 

 دورها يف اكتشاف مرتكيب اجلرائم عرب حتليل املين واللعاب: 

لقد شددت الشريعة اإلسالمية يف وسيلة إلثبات جرمية الزنا وكذلك جرمية االغتصاب وهتك 

العرض وكل اجلرائم اليت متس كرامة اإلنسان وذلك خلطورة هذه اجلرائم وخطورة العقوبة يف حق 

املادية  احملصن. ولكن املطلوب يف النهاية ثبوت اجلرمية دون الشك ومبا أن املين واللعاب من أهم اآلثار

, ومبا أن املوضوع األساسي لعرضنا هو البصمة ]13[اليت توجد يف أماكن جرائم االغتصاب والزنا 

الوراثية ودورها يف اكتشاف جرائم االغتصاب على سبيل املثال ارتأينا أن نقوم بتحليل املين ببصمة 

 احلمض النووي )أوال( وحتليل اللعاب )ثانيا(.

الوراثية يف اجملال اجلنائي أنها قرينة قوية وال يقام بها حكم على وخالصة القول فإن البصمة 

استقالل ما مل تدعمها قرائن أخرى. ويكون إجراء البصمة الوراثية يف هذه اجلرائم بالنسبة للمجال 

اجلنائي إجراء فوريا تتخذها السلطات املختصة سواء رجال األمن أو النيابة العامة بشكل سريع حتى 

امل اجلرمية وتندثر آثارها نهائيا دون شرط اإلذن من القضاء طاملا أن هناك مصلحة عامة ال تضيع مع

ويف نفس الوقت ختدم العدالة فال حرج من إجرائها بدون قضاء، وقد يصل األمر إىل هذا األخري ويرى 
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لقضية القاضي متت ضرورة إلجراء االختبار البيولوجي فيأمر به من تلقاء نفسه للتأكد من وقائع ا

 .]27[املطروحة أمام احملكمة 
 

 الوراثة والسرطان  

تشكل العوامل البيئية من كيميائيات وإشعاعات أسبابا مهمة لزيادة خطر اإلصابة بأنواع كثرية 

. ويف معظم احلاالت فإن مفعول هذه العوامل يؤدي إىل تكوين السرطان يف أفراد أصحاء. اتمن السرطان

وباإلضافة إىل ذلك فإن معظم املرضى مل يرثوا املرض وال ينقلونه إىل أطفاهلم. ولذا فإن السرطان بوجه 

أثر فيها حساسية .   وبالرغم من ذلك, فإن هنالك بعض احلاالت اليت تت]31[عام ال يعترب مرضاً وراثيًا 

من السرطان تورث بطريقة مباشرة. وأيضا عدة نادرة الفرد للسرطان بعوامل وراثية ويشمل ذلك أنواع 

 هلا عالقة بوجود قابلية كبرية لإلصابة بالسرطان. -مثل نقص املناعة -أمراض وراثية نادرة جدا 

على حساسية األفراد ألنواع بعض عوامل وراثية مل يتم فهمها بطريقة واضحة تؤثر  وتوجد أيضًا

عديدة من السرطان مثل سرطان الثدي والرئة والقولون. وهكذا, فإن خطر اإلصابة بالسرطان ألي فرد 

 .]26[قد يتحدد بالقابلية الوراثية والتعرض لعوامل مسرطنة بالبيئة 

 

 سرطانات موروثة

بالرغم من أن السرطانات املوروثة متثل جزءا صغريا من النسبة اإلمجالية حلاالت السرطان, فإنه 

يوجد أنواع وراثية نادرة للعديد من السرطانات املختلفة. ويف مثل هذه احلاالت, تنتقل القابلية لإلصابة 

لون الشعر أو العيون.  باملرض من اآلباء إىل النسل وبذلك يورث السرطان كأي صفة وراثية أخرى مثل

ويف معظم احلاالت تؤدي القابلية املوروثة إىل اإلصابة بنوع واحد )أو عدد قليل من السرطانات( وهذا ال 

 ينطبق على كل أنواع السرطانات بوجه عام. 

والطريقة اليت يورث بها املرض تشري إىل أن القابلية لإلصابة بالسرطان تتحدد بواسطة جينات مفردة 

كصفة وراثية سائدة وبناء على ذلك فإن نصف األطفال الذين هم من والدين أحدهما مصاب )األب تنقل 

 .]32[القابلية للسرطان من الوالد املصاب  مورثمثالً ( سريثون 

من املؤكد إنهم سيصابون  ورثومبا أن هذه صفة وراثية سائدة فإن األطفال الذين يرثون هذا امل

موروثة من الوالدة الغري مصابة. مثل هذا السرطان  نية عادية من نفس اجلبالسرطان حتى يف وجود نسخ

 املوروث يظهر مبكرا يف احلياة وكثريا ما تتكون أورام خبيثة أخرى يف األفراد املصابني.

ويظهر الكثري من السرطانات املوروثة كأمراض نادرة أثناء عمر الطفولة. ومثال جيد لذلك مرض 

الشبكي وهو سرطان عيون يظهر يف األطفال حوالي الثالثة من العمر. والبالستوما الشبكي  البالستوما

مرض يظهر يف اخلاليا الشبكية يف العيون أثناء تطور اجلنني. وميكن عالج هذا املرض بنجاح بواسطة 

ون بعد اجلراحة واألشعة طاملا مت تشخيصه يف مرحلة مبكرة وهلذا فإن معظم األطفال املصابني يعيش
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العالج ليكونوا عائالت جديدة. وبناء على ذلك فإنه من املمكن دراسة املرض الوراثي مبتابعة تاريخ 

مثل هذه العائالت وتاريخ املصابني مبرض البالستوما الشبكي. وأظهرت نتائج هذه الدراسات أن املرض 

حتة دون عالقة يظهر بإحدى طريقتني إما كمرض موروث أو كمرض يظهر عن طريق الصدفة الب

بالوراثة. واألفراد املصابني عن طريق الوراثة ينقلون املرض لنصف ذريتهم وعلى العكس من ذلك فإن 

املصابني بطريقة غري وراثية ال ينقلون املرض ألوالدهم. ويف حالة املرض بالوراثة فإن معظم األطفال 

يف كلتا العينني يف حني أن األطفال املصابني بالبالستوما الشبكية عادة ما يعانون من عدة أورام 

املصابني عن طريق الصدفة يعانون من ورم واحد يف إحدى العينني فقط. وباإلضافة إىل ذلك فإن األطفال 

الوارثني للمرض يصابون باألمراض عادة عند سن مبكرة باملقارنة مع األطفال اآلخرين. واجلدير 

 20حيث يؤثر على حوالي فرد واحد من بني كل  بالذكر أن مرض البالستوما الشبكي غري منتشر

 .]14[من مجيع احلاالت  %40ألف طفل وميثل املرض بالوراثة حوالي 

توجد سرطانات طفولية أخرى تنقل بالوراثة مثل سرطان الكلى )أورام ويلمز( وهو أيضا مرض غري 

آالف طفل. وكما هو احلال يف البالستوما  10منتشر حيث يؤثر على حوالي فرد واحد من بني كل 

ن الشبكي, فإن املرضى املصابني بأورام ويلمز يكونون أوراما عديدة يف كلتا الكليتني، وهكذا فإ

 .]25[من النسبة اإلمجالية لسرطان سن الطفولة السرطانات املوروثة متثل جزءا صغريا 

اليت تظهر يف سن الطفولة, فهناك أيضا  أنواع وال تقتصر السرطانات املوروثة على األنواع النادرة 

موروثة من خمتلف السرطانات السائدة بني البالغني مبا يف ذلك كارسينوما القولون والثدي  ويف هذه 

 .]32[من النسبة اإلمجالية   بسيطًااحلاالت فإن األمراض املوروثة متثل أيضا جزءًا

يظهر بالوراثة وأيضا بالصدفة. وحوالي واحد يف كل ويعترب سرطان القولون مثاال جيدا للنوع الذي 

عشرين أمريكي يصابون بسرطان القولون الذي يظهر بنسبة أعلى من سرطانات سن الطفولة مبقدار 

. ومعظم احلاالت تظهر عن طريق الصدفة وال تعتمد على الوراثة ولكن هناك نوعان من ]25[ألف مرة 

مثل  -نوع معروف جدًا وهو األورام الغدية الوراثية. هذا املرض  هذا السرطان يظهران بالوراثة: أوهلما

 يورث على شكل صفة وراثية سائدة.  -البالستوما الشبكي 

وخالل العشرين عاما األوىل من حياتهم يكون األفراد املصابون املئات من األورام الصغرية يف  

أن هذه األورام أو العديد منها سيتحول  الغشاء يف املخاطي املبطن للقولون. وهناك احتمال كبري جدا

منهم( يصابون بسرطان القولون حول سن األربعني  %75إىل أورام خبيثة لدرجة أن معظم األفراد )حوالي 

احد يف كل عشرة وإن مل تعاجل األورام الصغرية. وتصل نسبة املصابني مبرض األورام الغدية الوراثية 

. وثاني األنواع اليت ]25[فقط من النسبة اإلمجالية لسرطان القولون % 0.5آالف فرد. ومتثل هذه النسبة 

القولون. وكما  تظهر بالوراثة هو سرطان القولون بدون ظهور العدد الكبري من األورام الصغرية يف غشاء

هو احلال يف النوع األول فإن النوع الثاني من املرض يظهر أيضا  بنسبة بسيطة. ومن ثم فبالرغم من وجود 

  من حاالت سرطان القولون تظهر كمرض غري وراثي.% 95نوعني يظهران بالوراثة يبدو أن 
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ومعظم األنواع الوراثية النادرة األخرى من السرطانات مبا يف ذلك الليوكيميا واالليمفوما 

 ةوالساركوما وامليالنوما وسرطان املخ وكارسينومات أعضاء أخرى باجلسم تنقل كصفة وراثية سائد

. وعادة تنقل بالوراثة نزعة طبيعية لتكوين سرطان واحد معني أو عدد قليل جدا من السرطانات ]10[

 .]25[ولكن أحيانا تؤدي هذه النزعة املوروثة إىل تكوين أنواع متعددة من األورام 

وهكذا فإنه توجد أنواع وراثية متعددة من سرطانات سن الطفولة والبالغني، ويف كل حالة فإن 

 .]10[راض املوروثة تنقل يف صورة جني واحد حيمل معه احتمال كبري جدا لإلصابة األم هذه

 

 األمراض الوراثية:

ويتم توارث  (,DNAاألمراض الوراثية هي اليت تنشأ نتيجة للتغري يف تسلسل احلمض النووي للفرد )

هذا النوع من األمراض ألنها تتواجد يف اخلاليا اجلرثومية من اجلسم وهي اخلاليا املسؤولة عن نقل 

 املعلومات الوراثية من االباء إىل األبناء.

أيضًا عن تغريات يف احلمض النووي للخاليا  -يف بعض األحيان -ميكن أن تنتج األمراض الوراثية 

 يف اجلسم غري اخلاليا اجلرثومية. اجلسدية، أو خاليا أخرى

 

 ومن أكثر األمراض الوراثية انتشارًا ما يلي:

 :متالزمة داون 
او املغولية هي جمموعة من الصفات اجلسدية والنفسية الناجتة  (Down syndrome)متالزمة داون 

ما قبل الوالدة، وتعترب متالزمة داون من أكثر  عن مشكلة يف اجلينات حتدث يف مرحلة  مبكرة

ها سهولة يف التعرف على خصائصها هذا إضافة إىل أنها من أكثر املتالزمات 2املتالزمات شيوعاً وأكثر

اليت حظيت بالبحث واالهتمام، ولقد كان أول من حدد وتعرف على هذه املتالزمة هو جون داون عام 

األسباب اجلينية املسببة لإلعاقة العقلية. تؤثر هذه املتالزمة على  ، وهي معروفة بأنها من أكثر1866

املعامل النمائية الرئيسية للشخص املصاب بها, ومن أكثر األسباب املؤدية هلا هو ما يعرف باسم التثليث 

 .]4[ 21 للصبغي صبغيال
 

 أنواع متالزمة داون :

 ، وهي:الصبغياتهناك عّدة أنواع ملتالزمة داون، حبسب نوع اخللل الذي حيدث يف 

  :التثلث احلادي والعشرين 

الواحد والعشرين، فبداًل من أن  صبغيهذا النوع هو األكثر انتشارًا، ويكون اخللل يف تضاعف ال

ب بهذا اخللل الوراثي للمصاالصبغيات يتضاعف مرتني كما جيب، يتضاعف ثالثًا، وبالتالي فإّن عدد 

 .]23[، أي أكثر بواحد عن األشخاص الطبيعيني صبغيًاهو سبعة وأربعني 
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 النوع هو نادر جدًا، إذ يصاب به حوالي واحد باملئة من جممل املصابني  هذا: النوع الفسيفسائي

حيمل العدد  ما نهاممبتالزمة داون، ويتمّثل يف وجود نوعني من اخلاليا لدى املصاب، ف

  .]1 [ًا أكثرصبغي، ومنها ما حيمل صبغياتالطبيعي من ال
  املصابون بهذا النوع من متالزمة داون يشكلون أربعة باملئة من إمجالي  بغي:االنتقال الص

الواحد والعشرين  الصبغي، فينفصل صبغياتاملصابني، وفيه حيدث خلل يف مرحلة انقسام ال

الثالث عشر، أو الرابع عشر، أو  صبغيآخر وبالغالب يكون االلتصاق يف ال صبغيويلتصق ب

 . ]24[اخلامس عشر، أو الثاني والعشرين، أو يف نفسه 
 أعراض متالزمة داون:

من األعراض الشائعة ملتالزمة داون ضعف العضالت، وقصر الرقبة، وصغر حجم األذن، وجتويف 

ع، ميل زاوية العني مع وجود طيات للجلد كثرية من الزاوية الفم صغري، القدم عريضة مع قصر األصاب

الداخلية هلا، كذلك يتميز بعرض اليد وقصرها مع وجود خط واحد للتجاعيد يف الكف يف يد واحدة 

 .]7 [أو كلتا اليدين

 

 التشخيص والعالج:

لطفل، ويتم التأكد يتم تشخيص متالزمة داون عادة عند الوالدة عن طريق املالمح اجلسدية املميزة ل

الدم وسيوصي الطبيب بعمل برنامج دعمي للطفل وولي امرة ليتعلم كيفية تعظيم قدرات باختبار بعدها 

الطفل. فاألطفال املصابون مبتالزمة داون ميكنهم بالفعل اإلفادة بأكرب قدر ممكن من قدراتهم، 

عن طريق التعليم املستمر والدعم وكثريون منهم يتعلمون القراءة وميكنهم أن يعيشوا حياة مستقلة 

 املباشر.

وكان ال يوجد يف املاضي القريب عالج لألشخاص املصابني مبتالزمة داون؛ وذلك بسبب عدم  

. ولكن بظهور اهلندسة الوراثية فمن املمكن ان يتم عالج هذا ]1[القدرة على تغيري الصبغة الوراثية 

 ية لذا املريض .املرض عن طريق تالعب وتغيري الصبغات الوراث

 

 :متالزمة مارفان 

متالزمة مارفان هذه حالة مرضية تنتج عن العوامل الوراثية وتنتقل على شكل صفة سائدة. ويف 

هذا املرض تكون العضالت ضعيفة والعمود الفقري منحنيًا. وقد يكون لدي األطفال املصابني بهذا 

 ع طويلة نسبيًا، وغالبًا ما يؤثرالكتفني وأقدام حنيفة أصاباملرض أطرافًا طويلة وحنيفة وبروزًا يف ألواح 

هذا املرض على القلب واألوعية الدموية، ولذلك جيب أن يتجنب هؤالء األشخاص محل األشياء الثقيلة 

 .]24[وتأدية النشاطات اجلسمية املرهقة 



7

6 

  

 مجلة األندلس 76 
 التطبيقية للعلوم 

 

وعالقتها ببعض األمراض  دراسة علم الجينات وتطبيقاتها يف حياتنا اليومية
 عمار باعييس  حسن بيار &                                                  .  لإلنسانالوراثية 

     
 

 و حسن بيار&  عمار باعييس

 

 م2020ديسمبر  -( يوليو7) المجلد( 12)العدد

 م2018

 

ISSN: 2410-7727 

 
 من املرض(: صورة توضيحية ملقارنة بني أطراف مريض مبتالزمة مارفان وسليم 7شكل )

 أعراض متالزمة مارفان:

إن أعراض هذه املتالزمة ختص اجلهاز العظمي حيث تتمثل بتطاول عظام األطراف وكذلك 

األمر بالنسبة لألصابع؛ وبالنسبة للرئة فقد ُتشاهد حاالت نفاخ الرئة وهي عبارة عن توسع مستمر يف 

ي املريض أيضًا من ضعف يف بنية نسيج اجلزء التنفسي يف الرئتني نتيجة تدمر نسيج الرئة. قد يعان

الشريان األبهر نتيجة ختلل بنية الطبقة الوسطى املشكلة جلداره مما يؤدي إىل حاالت متزق فيه ونزف 

 .]41[متكرر قد تؤدي إىل الوفاة 

 

 التشخيص والعالج : 

مبا إن من اعراض متالزمة مارفان الضعف يف بنية نسيج الشريان األبهر وذلك نتيجة ختلل بنية 

الطبقة الوسطى املشكلة جلداره، فقد مت استعمال مضادات بيتا للسيطرة على األعراض القلبية 

َأن  الوعائية ملتالزمة مارفان ، لكنها ليست فّعالة ضّد املشاكل اهليكلية والبصرية، اليت ميكن

فانه ال ميكن عالج هذه املتالزمة بشكل نهائي يف الوقت احلاضر،  تكون خطرية أيضًا؛ ولذلك

 ولكننا نأمل بأن يكون للهندسة الوراثية يٌد يف عالج املرضى من متالزمة مارفان.
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 :التليف الكيسي 

املخاطي. تفرز الغدد املخاطية عند اإلصابة  التليف الكيسي هو مرض وراثي، ويعرف أيضًا باللزاج

به إفرازات غليظة لزجة غري طبيعية، كما تفرز الغدد العرقية عرقًا ماحلًا غري طبيعيًا . ومبا إن هذا 

املرض غري معروف يف قارة إفريقية فإنه يكاد حمصورًا يف األسر اليت تنتمي إىل أصول أوروبية أو شرق 

، حيث أن م1989الشاد الذي يسبب هذا املرض من قبل الباحثني عام  ورثأوسطية. ولقد مت حتديد امل

 . ]8[املوجود يف خاليا األنسان  صبغيهذا اجلني يوجد على ال

 

 صورة توضيحية عن التليف الكيسي يف البنكرياس والرئتني (:8شكل )

 أعراض التليف الكيسي:

تبدأ أعراض التليف الكيسي منذ الطفولة املبكرة. من أعراضه السعال، والتنفس السريع، 

وتسارع دقات القلب، وتقلصات يف القصبات اهلوائية. ويؤدي سوء اهلضم واالمتصاص عند األطفال إىل 

 .]36[وهن واخنفاض الربوتينات والفيتامينات 

من األطفال  %10جات الصدر. ويصاب قرابة يفقد املصابني بهذا املرض وزنهم، ويعانون من مخ

 .]8[املصابني بالتليف الكيسي بانسداد يسمى العلوص العقي 
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 التشخيص والعالج:

. ومت ]8[استطاع األطباء من تشخص مرض التليف الكيسي باختبار امللح الزائد يف عرق املريض 

 تقسيم عالج التليف الكيسي إىل ثالثة أقسام، هي:

 العالج باألدوية الصيدالنية:أواًل: 

تستخدم املضادات احليوية للسيطرة على أعراض التليف الكيسي، حيث تستخدم هذه العقاقري 

  ملقاومة العدوى، اليت يكون مرضى التليف الكيسي أكثر عرضة هلا وخاصة ميكروب
Pseudomonas aeruginosa   8[تنجذب للمخاط اللزج يف الرئة[. 

ثل العقار أميلوريد. الذي يستخدم كعالج مساعد مع بعض مدرات البول، هناك أدوية أخرى م

 .]8[يقال: إنه خيفف إفرازات الرئة عن طريق إبطال التقاط الصوديوم بواسطة الرئة 

 

 ثانيًا: األدوية العشبية:

 يوجد عدد من األدوية العشبية من أهمها ما يأتي:

 :Yarrow(Achillea millefolium)األخيلية ذات األلف ورقة  -1

األخيلية عبارة عن عشبة منتصبة معمرة يصل ارتفاعها إىل مرت تقريبًا. اجلزء املستخدم منها هو 

مجيع األجزاء اهلوائية الحتوائها على زيت طيار) لينالول، كافور، سايبنني، كامازولني(. كما حتتوي 

 .]8[وض العفص على الكتونات الرتبينات االحادية النصفية ، وتربينات ثالثية ومح

 

 
 صورة توضيحية عن عشبة األخيلية (:9شكل )
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 :Gingerالزجنبيل    -2

وهي عبارة عن ساق تنمو أفقيًا حتت األرض يستعملها النبات  - الزجنبيل نبات معمر له جذامري

منتفخة تكون حتت سطح  -لالنتشار و تكوين نباتات جديدة تطلق جذورًا و سوقًا عند العقد الساقية 

األرض. يستخدم الزجنبيل على هيئة ُمغَلى, حيث يؤخذ ملء ملعقة صغرية توضع على ملء كوب ماء 

 .]8[ُمغَلى, وترتك ملدة عشر دقائق, ثم يشرب مبعدل ثالث مرات يوميًا 

 

 الزجنبيل(: صورة توضيحية عن 10شكل )

 :Medicago sativa الربسيم احلجازي -3
واجلزء املستخدم منه األغصان الطرية, وكذلك البذور باسم الفصفصة يف مصر، ويعرف أيضًا 

املنبتة. حيث إنه حيتوي على فيتامني )ك( وبعض املعادن األخرى, اليت تكون ناقصة عادة يف مرض 

التليف الكيسي نتيجة مشكالت االمتصاص. كما أن الربسيم احلجازي غين ومصدر جيد 

  .]8[للكلوروفيل 
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 (: صورة توضيحية عن الربسيم احلجازي11شكل )

 ثالثًا: العالج اجليين:

لقد مت اجراء العديد من التجارب العلمية على اإلدخال املباشر الذي حيتوي على اجلني املسؤول على 

 .]12[ة الوراثية اهلندس  DNAظهور اعراض التليف الكيسي والتحكم به لعالجه بواسطة تقنية
 

  فقر الدم املنجلي(:األنيميا املنجلية( 
األنيميا املنجلية أو فقر الدم املنجلي هو مرض وراثي يؤثر يف اهليموجلوبني عند اإلنسان. إذ ُيظهر 

[. وهو مرض مزمن ينتقل من ااّلباء إىل 20األشخاص املصابني بفقر الدم املنجلي أعراض فقر دم شديد]

 سليمًا مورثًاو لصبغينيمنتج من األب واألم اللذان حيمالن جينًا ُمعتل على أحد ا مورثاألبناء على شكل 

ااّلخر, وهو يصيب الذكور واإلناث على سواء, وتظهر أعراض املرض من سن الطفولة  صبغيعلى ال

]19[. 

 

 

 

 

 
 

  (: صورة توضيحية خلاليا دم محراء ملصاب مبرض األنيميا املنجلية12شكل )
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ينتشر مرض األنيميا املنجلية يف قارة أفريقيا, ومنطقة اخلليج العربي, وشبة القارة اهلندية, ومناطق 

 .]20[ جنوب شرق ّاسيا واملنطقة الكاريبية

 

 أعراض مرض األنيميا املنجلية:

 ألوىل من العمر، وتتمثل يف فقدان الشهية,نة اتبدأ أعراض مرض األنيميا املنجلية بالظهور بعد الس

اصفرار بياض العني, مخول, بطء يف النمو, تضخم الكبد والطحال, تكرر حدوث العدوى بالفريوسات 

 .] 19[والبكترييا وخاصة التهاب احللق والرئة 

 

 التشخيص والعالج:

ُيعترب فحص الدم هذا جزًءا من الفحص  ص الدم,فحيتم تشخيص مرض األنيميا املنجلية عن طريق 

الروتيين حلديثي الوالدة, أما بالنسبة للبالغني يتم سحب عينة الدم من أحد أوردة الذراع. أما يف األطفال 

األصغر سًنا والرضع، فعادًة ما ُتجَمع عينة الدم من أحد األصابع أو من الكعب. ثم ُترَسل العينة إىل 

أما  .فقر الدم املنجلي ورثنتيجة الفحص سالبة، فهذا يعين إنه ال وجود ملأحد املختربات، إذا كانت 

إذا كانت نتيجة الفحص إجيابية، سيتم إجراء املزيد من الفحوص لتحديد ما إذا كان يوجد جني فقر 

 .]11[دم منجلي واحد أو اثنان

 

رض, بل ختفف من قد اكتشف األطباء العديد من األدوية اليت ال تشفي بشكل نهائي على هذا امل

 ومن أهم هذه األدوية ما يلي :أعراضه, 

 مسكنات األمل اليت ُتعطى على شكل حقن أو أقراص. .1
 مضادات حيوية عند وجود االلتهابات اخلمجية. .2
 استخدام دواء اهليدروكسي يوريا؛ لتخفيف حدة وتكرار حدوث نوبات األمل. .3
 رفع مناعة اجلسم بإعطاء اللقاحات ضد امليكروبات. .4
 قل الدم وتغري الدم عند حدوث املضاعفات.ن .5
 عملية جراحية: استئصال احلصوات املرارية, واستئصال الطحال. .6

ولكن بعد عناء كبري وتطور جانب األحباث العلمية والتجارب مت يف نهاية األمر الكشف عن عالج 

 .] 19[هلذا املرض, وهو زراعة خناع العظم واخلاليا اجلذعية 
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 الخاتمة

ولعلم   ، صبغي، الكروماتيد والورثاجلينات يتكون من ثالثة مكونات اساسيه تشمل املعلم 

اجلينات استخدامات مهمة يف جماالت مرتبطة ارتباط وثيق حبياة اإلنسان، فقد لعب دورا مهما يف 

اجملال الزراعي، حيث أنه فتح آفاق جديدة و متعددة يف جمال الزراعة ومكافحة األمراض النباتية 

 وحتسني نوعية احملاصيل 

ما يف اجملال الصناعي فقد مت استغالل البكترييا جودة انتاج الغداء. ا اسهم اجيابيًا وسلبًا مما يف

املهندسة جينيا يف أداء مهام خارج دائرتها الطبيعية املعروفة مثل تنظيف انسكاب الزيت وباقي النفايات 

السامة ونفايات الكربون، ويف اجملال الطيب والعالجي فقد أحدث علم اجلينات تقدمًا كبريًا يف جمال 

ث التشخيص الدقيق لألمراض وإنتاج املنتجات الصيدالنية ألمراض لطاملا ارقت الرعاية الصحية من حي

تفكري العلماء وكاهل املريض،  كما مت إنتاج عدد من اهلرمونات اهلامه جدا لإلنسان. اوضح البحث 

اهميه البصمة الوراثية واستخداماتها يف اجلانب اجلنائي والقضائي، حيث أن للبصمة الوراثية دورًا 

ًا  يف التعرف على مرتكب اجلرم، وايضًا يف اثبات ونفي األبوة وحفظ األنساب ودرء املفاسد املرتتبة مهم

على هذا االمر، وايضًا تضمن البحث على السرطان وعالقة اجلينات الوراثية يف تكوين اخلاليا 

دث بإجياز عن انواع السرطانية وفاعليتها يف توريث هذا املرض اخلبيث من اآلباء إىل االبناء، ولقد حت

من السرطانات اليت تنتقل عن طريق الوراثة البالستوما  الشبكي، سرطان الكلى، سرطان القولون, 

وراثية وأعراض كل مرض وكيفية تشخيص وعالج هذه  بأمراض عالقة هذا العلم وأيضًا حتدث عن

 األمراض .
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 .(29-7صفحة )
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(. أنت وطفلك: حلول مقرتحة 2018ريس، حسين حسني وعبد الفتاح, مجال وعبده, نيفان ) -19
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